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INTRODUCERE 

 

 
Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-

socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Exigenţa de bază a dezvoltării durabile o constituie 

asigurarea alimentării cu energie în volum suficient dar şi accesul larg la serviciile energetice. 

În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme constituie un element de bază al 

desfăşurării unei activităţi normale în toate sectoarele de activitate, iar gospodărirea eficientă 

a energiei constituie un important factor de dezvoltare durabilă. Eficienţa energetică este un 

termen foarte larg care se referă la modalităţile prin care putem obţine acelaşi beneficiu 

folosind mai puţină energie. Astfel, îmbunătăţirea eficientei energetice este un factor direct de 

creştere economică, de reducere a poluării şi de economisire a resurselor astfel încât acestea 

să fie folosite într-un mod cât mai productiv. 

Sectorul public a fost identificat la nivelul Uniunii Europene ca un sector în care 

există un potenţial semnificativ de îmbunătăţire a eficienţei consumului de resurse energetice. 

Astfel, obiectivul general, la nivelul instituţiilor, comunităţilor publice, trebuie să îl constituie 

satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, într-un mod 

eficient, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de 

viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor 

dezvoltării durabile 

Datorită limitării resurselor energetice tradiţionale pentru viitor şi necesitatea 

orientării către surse regenerabile de energie, Orasul Alesd  în exercitarea atribuţiilor ce îi 

revin, elaborează Strategia Energetică a Orasului Alesd pentru perioada 2017 – 2023. 

Având o populaţie de 10.066 locuitori, orasul Alesd face parte din judetul Bihor, 

Regiunea de dezvoltare NORD -VEST, alături de judeţele Bistrita-Nasaud, Cluj, 

Maramures, Satu-Mare si Salaj . 

Prezenta lucrare prezintă succint resursele energetice, potenţialul energetic  şi 

parametrii tehnico-economici ai resurselor orasului Alesd în  context naţional şi european 

precum şi modul de valorificare a acestora. 

De asemenea sunt amintite şi soluţiile tehnologice de producere şi utilizare a 

resurselor regenerabile, soluţii menite să sprijine persoanele fizice interesate şi marii 

producători şi consumatori de energie, dar şi punctele esenţiale din strategia de viitor a 

marilor producători, distribuitori şi consumatori de energie tradiţională, şi orientarea 

acestora spre surse de energie verde sau retehnologizare. 
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CAPITOLUL I 

GENERALITĂŢI 
 

 

Energia, în toate formele ei, este elementul de bază în dezvoltarea economică 

industrială a fiecărui stat, fiind indispensabilă în toate sectoarele de activitate. 

 Standardele noastre de viaţă solicită cantităţi uriaşe de energie. Îmbunătăţirea 

eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită 

contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării 

durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 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 general al strategiei sectorului 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 dezvoltarii durabile.  

Reducerea consumului de energie şi încetarea risipei de energie sunt din ce în ce mai 

importante pentru UE. În 2007, liderii UE au stabilit obiectivul de a reduce consumul de 

energie anual al Uniunii cu 20% până în 2020. 

Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune 

strategică in ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Edili  oraşului îşi propun ca  Aleşdul sa 

fie  un loc plăcut în care să trăieşti, să înveţi şi să munceşti, un oraş prosper şi curat, cu 

autorităţi locale esponsabile şi deschise către cetăţeni; 

Cetăţenii oraşului Aleşd vor beneficia de infrastructura necesară traiului zilnic şi vor 

avea  posibilităţi de petrecere a timpului liber şi de recreere adaptate vârstei, în natură şi nu 

numai. Zona Aleşd îşi va valorifica resursele locale pentru a deveni o destinaţie turistică 

atractivă pentru localnici şi pentru vizitatori, cu respectarea mediului înconjurător. Aleşd, 

Tinăud, Peştiş şi Pădurea Neagră vor constitui un mediu de viaţă sănătos, echilibrat între rural 

şi urban, care va oferi posibilităţi pentru o viaţă mai bună tuturor cetăţenilor săi. 

Îmbunătăţirea managementului energiei este un factor direct de creştere economică, 

de reducere a poluării şi de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-

un mod cât mai productiv. 

În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme, constituie un element de  

bază al esfăşurării unei activităţi normale  în toate  sectoarele  de  activitate, iar 

gospodărirea eficienta a energiei constituie un important factor de progres şi civilizaţie. 

Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica, în România a permis instituirea 

cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare 

eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei Energiei, ale 

Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică, cu aspecte care respectă legislaţia 

privind protecţia mediului şi având principii care stau la baza dezvoltării durabile. 

Programele proprii de eficientă energetică vor include acţiuni în următoarele 

direcţii: 

- promovarea celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de 
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vedere economic şi nepoluante; 

- aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale de eficienţă energetică; 

- elaborarea balanţelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare 

evaluării consumurilor, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetică; 

- evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, reducerea numărului de accidente 

prin eliminarea reţelelor aeriene. 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 5 

aprilie 2006, având ca obiect eficienţa folosirii finale a energiei şi a serviciilor energetice, 

sugerează promovarea implementării serviciilor energetice, ca una dintre soluţiile optime 

care sa prevadă finanţări ale oraselor europene atunci când trebuie să abordeze proiecte de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice a instalaţiilor publice. 

Prin management energetic se pot crea platforme de gestiune a energiei care permit 

cunoaşterea şi controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, permiţând 

planificarea folosirii în mod raţional a resurselor şi promovarea programelor de economie a 

energiei. 

Prin realizarea programelor energetice se vor soluţiona de asemenea şi cerinţele 

Comunităţii Europene şi ale protocolului de la Kyoto. 

În documentul de evaluare a studiului de impact care a stat la baza promovării 

Directivei nr 27/2012 cu privire la eficienţa energetică se precizează că: 

“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 referinţă. 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 1842 Mtep la nivel European. Întrucât  progresele pentru realizarea acestui 

obiectiv nu sunt satisfăcătoare, principalul obiectiv al prezentei evaluări a impactului este de 

a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în toate sectoarele care prezintă 

un potenţial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un actor important în ceea ce 

priveşte orientarea pieţei către produse, clădiri şi servicii mai eficiente, datorită volumului 

ridicat al  cheltuielilor publice.” 

De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabileşte un 

obiectiv orientativ de cel puţin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 

în 2030 în comparaţie cu proiecţiile 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 şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei 

economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, 

siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.” 

În vederea susţinerii principiului dezvoltării durabile prima opţiune a strategiei 

naţionale este  creşterea eficienţei energetice. 

România a identificat rolul important al municipalităţilor în realizarea politicii 

naţionale deeficienţă energetică şi a introdus obligaţii specifice cu privire la realizarea 

programelor municipale sau orasenesti de eficientă energetică încă de la transpunerea 
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Directivei nr 32/2006 prin O.G. nr 22/2008. 

Legea nr 121/2014 cu privire la eficienţa energetică, transpune Directiva nr 27/2012 şi 

introduce noi elemente pentru susţinerea eficienţei energetice la nivel local: 

 Obligativitatea existenţei unui manager energetic autorizat pentru localităţile cu mai mult de 

20 000 de locuitori; 

 Extinderea obligativităţii realizării planului de creştere a eficienţei energetice până la  nivelul 

localităţilor cu peste 5000 de locuitori. 

Prezenta documentaţie a fost realizată după Modelul pentru întocmirea Programului de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5000 

locuitori conform Legii eficienţei energetice nr. 121/2014, art. 9 aliniatul (3) pus la 

dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 

Se introduce astfel: 

 O structură de întocmire a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (conform cu 

documentele similare realizate pe plan internaţional); 

 Calcularea unor indicatori de eficienţă energetică care să permită evaluarea şi compararea 

performanţelor energetice locale, cu valori de referinţă medii înregistrate la nivel european; 

 O formă de raportare unică, care să permită centralizarea datelor şi sinteza acestora la nivel 

naţional, în vederea evaluării impactului. 

Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea 

economico-socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Exigenţa de bază a dezvoltării durabile 

o constituie asigurarea alimentării cu energie în volum suficient dar şi accesul larg la 

serviciile energetice. 

 
 

I.1. Locul programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 

 

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica 

privind problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puţin 3-6 ani (2017-

2022) care să definească evoluţia viitoare a comunităţii, ţinta spre care se va orienta întregul 

proces de planificare energetică. 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un factor direct de creştere economică,  de 

reducere  a poluării şi de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-

un mod cât mai productiv. 

Programele proprii de eficienţă energetică vor include acţiuni în următoarele direcţii: 

 Realizarea scenariilor pe termen mediu şi lung privind cererea şi oferta de energie 

care să ghideze procesul decizional; 

 Promovarea celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de 

vedere economic şi  nepoluante; 

 Aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale şi internaţionale de 

eficienţă energetică; 

 Elaborarea balanţelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare 

evaluării consumurilor, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienţă energetică; 
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 Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător; 

 Reducerea numărului de accidente prin eliminarea reţelelor aeriene. 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 5 aprilie 

2006, având ca obiect eficienţa folosirii finale a energiei şi a serviciilor energetice, sugerează 

promovarea implementării serviciilor energetice, ca una dintre soluţiile optime care sa 

prevadă finanţări ale oraselor europene  atunci când trebuie să abordeze proiecte de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice a reţelelor de utilităţi publice, a clădirilor şi a sistemului 

de transport urban existente. 

Prin îmbunătăţirea eficienţei energetice se pot crea platforme de gestiune a energiei 

care permit cunoaşterea şi controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, 

permiţând planificarea folosirii  în mod raţional a resurselor şi promovarea programelor de 

economie a energiei. 

Prin realizarea programelor energetice se vor soluţiona de asemenea şi cerinţele 

Comunităţii Europene şi ale protocolului de la Kyoto. 

 
I.2. Obiective, rezultate, centralizator costuri estimate 

 

La nivelul orasului Alesd se vor trata următoarele obiective în vederea îndepliniri 

scopului propus pentru prezenta Strategie energetică: 

 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea cu instalaţii de producere energie din 

surse regenerabile a instituţiilor publice; 

 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public; 

 Extinderea statiei de sortare prin infiintarea unei statii de biomasa; 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe; 

 Înfiinţarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice; 

În privinţa rezultatelor, orasul Alesd îşi asumă un angajament de reducere a emisiilor 

de CO2 cu minim 20% până în 2022, angajament care constituie răspunsul în termeni de 

energie şi mediu pentru a contracara cauzele şi efectele generate de dezvoltarea urbană în 

ultimii zeci de ani şi anume: 

 Poluarea mediului, respectiv contaminarea mediului înconjurător cu materiale care 

interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor 

(organismele vii şi mediul în care trăiesc), indusă de o dezvoltare accelerată; 

 Gestionarea unui trafic urban în expansiune continuă: 

 Managementul deşeurilor urbane; 

 Nevoia unor servicii de utilităţi publice de o calitate decentă. 

Denumită şi „20/20/20“, iniţiativa executivului de la Bruxelles se referă la 

angajamentul UE de a reduce până în 2020, cu 20% emisiile de gaze cu efect de sera faţă 

de anul 1990 şi de a utiliza energii regenerabile în proportie de 20% din consumul total de 

energie şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice. 

Pentru obiectivele declarate se estimează următoarele costuri evidenţiate în Tabel nr. 

1. 
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Tabel nr. 1.1 – Centralizator costuri estimate 

NR. 

CRT. 

OBIECTIV COST ESTIMAT  

Lei 

1. Sectia exterioara de pneumologie/TBC 

 
4.000.000 lei 

2. Spitalul Orasenesc Alesd  1.500.000 lei 

3. Colegiul tehnic Al. Roman Alesd  1.500.000 lei 
4. Liceul Teoretic Ct Serban  1.500.000 lei 

5. Cresa Alesd  200.000 lei 

6. Gradinita cu program normal Alesd  200.000 lei 

7. Gradinita cu program prelungit Alesd  500.000 lei 

8. Gradinita localitatea Pestis  220.000 lei 

9. 

 

Scoala primara Nr.1 Alesd  350.000 lei 

10. Scoala Primara Padurea Neagra  500.000 lei 

11. Casa de cultura  1 500.000 lei 

12. 
Policlinica Alesd  

1.000.000 lei 

13. 
Camin Cultural Pestis  

600.0 lei 
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CAPITOLUL II 

CADRUL LEGISLATIV PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ 

 
 

Lucrarea cuprinde cadrul legislativ în context naţional şi european, prezentarea 

succintă a resurselor energetice la nivel naţional, potenţialul energetic şi parametrii tehnici şi 

economici ai resurselor, eviden- ţiind în acest context resursele energetice de care dispune 

judeţul Arad şi modul în care acestea pot fi valorificate.  

Sunt prezentate de asemenea soluţii tehnologice de producere şi utilizare a resurselor 

regenerabile în scopul producerii de energie, soluţii care vin atât în sprijinul persoanelor 

fizice interesate cât şi a marilor producători şi consumatori de energie. Nu în ultimul rând, 

lucrarea prezintă pe scurt câteva puncte esenţiale din strategiile de viitor ale marilor 

producători, distribuitori şi consumatori de energie din surse epuizabile , din care rezultă 

preocuparea acestora pentru retehnologizare şi orientarea spre surse de „energie verde”. În 

scopul cuprinderii în strategie a unui conţinut cât mai bogat în informaţii utile, lucrarea 

prezintă accesul la sursele de finanţare şi o scurtă analiză economică pentru fiecare resursă în 

parte, fiind scoase în evidenţă punctele tari şi punctele slabe ale unei investiţii în domeniul 

producerii de energie din surse regenerabile.  

 

II.1 Contextul legislativ european actual 

 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe 

pieţele internaţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de 

hidrocarburi ajung treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de deţinători.  

Liderii statelor membre Uniunii Europene au stabilit 3 obiective ţintă esenţiale până în anul 

2020: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul UE cu 20% faţă de 

nivelurile înregistrate în 1990; 

- creşterea ponderii surselor regenerabile de energie la 20% din totalul consumului de 

energie al UE; 

- îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice a comunităţii. 

Trebuie subliniat faptul că deşi obiectivul principal urmărit de fiecare din aceste 

directive poate fi diferit, eficienţa energetică este vizată de toate aceste 3 directive. 

Directiva nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică, prevede cerinţele minime pe 

care 

statele membre ale UE trebuie să le îndeplinească în materie de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice. Conform acesteia, statele membre ale UE trebuie să îşi stabilească pentru 2020 o 

ţintă naţională indicativă în materie de eficienţă energetică, prin pârghii cum sunt: 

Stabilirea unei strategii pe termen lung privind mobilizarea investiţiilor în renovarea 

fondului naţional de clădiri rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private; 

Stabilirea unei scheme de obligaţii în materie de eficienţă energetică sau introducerea 

de taxe pe energie/CO2 care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali 

sau introducerea unor sisteme şi instrumente de finanţare sau stimulente fiscal care duc la 

aplicarea tehnologiei sau tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic şi care au ca efect 
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reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; 

Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, prevede, în contextul ţintelor globale " 20–20–20 " asumate de UE pentru 

2020.Obligaţia că statele membre să crească ponderea surselor regenerabile de energie din 

mixul energetic. 

Conform acestei directive statele membre trebuie să adopte planuri naţionale de acţiune în 

domeniul energiei regenerabile. Aceste planuri trebuie să fie armonizate cu planurile 

naţionale în domeniul eficienţei energetice, astfel încât să aibă în vedere reducerile 

consumurilor de energie realizate în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică 

Directiva nr. 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor (în continuare 

denumită Directiva PEC) promovează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, 

ţinând cont de condiţiile climatice din exterior şi de condiţiile locale, precum şi de cerinţele 

legate de climatul interior şi de raportul cost eficienţă. În baza Directivei PEC, statele 

membre au următoarele obligaţii: 

- să stabilească cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădiri în vederea 

atingerii echilibrului optim, din punctul de vedere al costurilor, între investiţiile necesare şi 

economiile de cost al energiei realizate pe durata de viaţă a clădirii;  

- măsurile efectuate în vederea îndeplinirii acestor cerinţe minime nu ar trebui să aducă 

atingere altor cerinţe referitoare la clădiri, cum ar fi accesibilitatea, siguranţa şi destinaţia 

prevăzută a clădirii; 

- să aplice o metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor în 

conformitate cu cadrul general comun prevăzut în Anexa I la Directiva PEC;  

-  să se asigure că, atunci când clădirile existente (clădirile în ansamblu, părţi ale 

acestora 

sau elemente ale anvelopei clădirii) sunt supuse unor renovări majore, performanţa energetică 

a clădirii sau a părţii clădirii care a făcut obiectul renovării îndeplineşte cerinţele minime de 

performanţă energetică, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, 

funcţional şi economic; „renovarea majoră” este definită ca fiind renovarea unei clădiri în 

cazul căreia: (i) costul total al renovării referitoare la anvelopa clădirii sau la sistemele 

tehnice ale acesteia depăşeşte 25% din valoarea clădirii, excluzând valoarea terenului pe care 

este situată clădirea; sau (ii) peste 25% din suprafaţa anvelopei clădirii este supusă renovării; 

statele membre pot alege să aplice opţiunea (i) sau (ii);  

- să întocmească o listă a măsurilor şi a instrumentelor de promovare a eficienţei 

energetice a clădirilor (putând contribui în acest fel şi la reducerea sărăciei energetice), altele 

decât cele impuse de Directiva PEC; începând cu 30 iunie 2011, această listă va trebui 

actualizată o dată la trei ani;  

- să instituie un sistem de certificare a performanţei energetice a clădirilor. 

Promovarea pieţei de servicii energetice; 

Sprijinirea cogenerării de înaltă eficienţă şi/sau sistemele eficiente de termoficare şi 

răcire centralizată, ori de câte ori beneficiile depăşesc costurile. 

Strategia energetică va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici 

energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de România. Siguranta energetică  

 Cresterea sigurantei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice si 

limitarea dependentei de resursele energetice de import;  
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 Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice si a rutelor de transport a 

acestora;  

 Cresterea nivelului de adecvanţă a reţelelor nationale de transport a energiei 

electrice, gazelor naturale şi petrol;  

 Protectia infrastructurii critice; Dezvoltare durabilă  

 cresterea eficienţei energetice;  

 promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;  

 promovarea producerii de energie electrica si termica in centrale cu cogenerare, in 

special in instalatii de cogenerare de inalta eficienta;  

 susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor 

cercetărilor aplicabile;  

 reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător.  

 utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare. 6 Competitivitate  

 dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, 

certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de sera 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. 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe 

pieţele internaţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de 

hidrocarburi ajung treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de deţinători. Prezentul 

studiu s-a întocmit pe baza următoa 

 

II.2. Legislaţia naţională privind eficienţa energetică 

 

Principalele acte legislative privind eficienţa energetică, în România sunt următoarele: 

 Legea 56/2006, al cărei scop este crearea cadrului legal necesar pentru 

elaborarea şi  aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei.  

 Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată; Legea 

139/2010 privind modificarea şi completarea  

 Legii nr. 220/2008 pentru restabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie   

 Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001;  

 OUG nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe   
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 HG nr. 163/2004 privind aprobarea “Strategiei Naţionale privind Eficienţa 

Energetică” al cărei scop principal este identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a 

eficienţei energetice pe întreg lanţul energetic, prin implementarea de programe adecvate.  

 HG nr. 1535/2003 privind “Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile 

de Energie”  

 HG nr. 443/10.04.2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din 

surse regenerabile de energie amendată de  

 HG nr. 958/2005 (care transpune Directiva 2001/77/CE), şi care asigură cadrul 

legal pentru promovarea surselor regenerabile de energie, cu efecte directe asupra reducerii 

consumului de energie finală.  

 Ordonanţă de Urgenţă Nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală; 

 Programul naţional „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (HG nr. 

462/2006) privind reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică 

 Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin 

sisteme de producere şi distribuţie centralizate (HG nr. 882/2004); 

 Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe 

cererea de energie termică  

 Programul naţional „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (HG nr. 

462/2006) privind reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi 

reabilitarea termică a clădirilor (prelungit până în anul 2020). 

 Legea 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 OG nr. 22/2008, ordonanţa privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării 

la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

 Norma metodologică privind performanţa energetică a clădirilor, 2007. 
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CAPITOLUL III 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 
 

III.1. Definiţii 

 

Audit energetic  

Reprezintă procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului 

energetic existent al unei sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii 

industriale sau al serviciilor private sau publice, de identificare şi cuantificare a 

oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a 

rezultatelor. 

 

Auditor energetic  

Auditorul energetic pentru o persoana fizică sau juridică poate fi facut de o persoanp 

atestată sau autorizată în condiţiile legii care are dreptul să realizeze auditul energetic la 

consumatori. Auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice 

autorizate sau angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Energie Solară  

Energia solară este una din cele mai sigure surse de energie regenerabilă alături de cea 

geotermală, puterea valurilor şi biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit 

transformarea acesteia în electricitate,. Principalele metode de captare a energiei solare sunt 

folosirea celulelor fotovoltaice sau încălzirea unui fluid şi transformarea aburului în 

electricitate.  

 

Panouri Solare  

Se folosesc celulele fotovoltaice pentru a transforma direct energia din razele soarelui 

în electricitate. Industria panourilor solare este una din cele mai dinamice din domeniul 

energiei, crescând producţia cu peste 50% în fiecare an. Prin intermediul panourilor solare s-

au produs peste 12.000 de megawaţi de energie, 90% din aceasta fiind transmisă direct în 

liniile de distribuţie a curentului, restul fiind folosită pentru alimentarea locuinţelor izolate. 

Energia solară fotovoltaică este energie produsă prin celule fotovoltaice solare, care 

convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Ele sunt fabricate din materiale 

semiconductoare similare cu cele utilizate în electronică la cipurile semiconductoare din 

componenţa dispozitivelor semiconductoare 
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Figura 3.1 

 

Energie Eoliană 

Este una din formele de energie regenerabilă folosită din timpuri străvechi, în morile 

de vânt pentru măcinat grâul. De mai mulţi ani turbinele eoliene sunt folosite în zonele cu 

vânturi 16rinter16 tot timpul anului pentru a produce electricitate, la nivel mondial furnizând 

circa 1% din totalul de electricitate produsă. Cea mai mare problemă care împiedică energia 

eoliană să fie folosită drept sursă 16rinter16 de electricitate este inconsistenţa puterii 

vânturilor.  

În 16rinter16al actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de 

producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă 

reducerea dependenţei de aceşti combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie 

foarte bună la problema energetic globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu 

numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformulează şi modelul 

de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliană se încadrează 16rinter formele 

de energie regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară redusă 
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Figura 3.2 

 

Energie Geotermală  

Reprezintă acea energie stocată de Pământ din atmosferă şi oceane , sau care provine 

din adâncurile Pământului. Printre avantajele energiei geotermale se numară indepedenţa de 

vreme şi ciclul zi/noapte, este curată şi nu influenţează negativ mediul înconjurător.  

 

Bilanţul energetic  

Este analiza ce reprezintă evaluarea cantitativă, de energie produsă, transportate 

transformată, şi consumate într-o zonă geografică într-o perioadă de timp dată; şi analiza 

schimburilor şi proceselor de energiei care are loc pe conturul unui sistem consumator sau 

generator de energie  pe conturul unei părţi componente a acestuia. Balanţă energetică mai 

poate fi definit ca metodă sistematică de urmărire şi contabilizare a fluxurilor energetice. 

Biomasa  

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 

agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură, precum şi partea 

biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa este resursa regenerabilă incluzand 

toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este 

prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.  

Reziduurile primare sunt produse din plante sau din produse forestiere. Astfel de 

biomasă este disponibilă "în câmp" şi trebuie colectată pentru utilizarea ei ulterioară. 

Reziduurile secundare devin disponibile după ce un produs din biomasă a fost folosit. 

Reprezintă diferite deşeuri, care variază din punct de vedere al fracţiei organice, incluzând 

deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, deşeuri de la tratarea apelor uzate, etc. Deşeurile 

forestiere includ deşeuri care nu mai pot fi folosite, copaci imperfecţi din punct de vedere 
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comercial, copaci uscaţi şi alţi copaci care nu pot fi valorificaţi şi trebuie tăiaţi pentru a curăţa 

pădurea. 

 

Eficienţa energetică 

Se defineşte ca raportul dintre rezultatul performanţei,  constând în, servicii, bunuri 

sau energie şi energia folosită în acest scop 

Economia de energie  

Este definită drept cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi 

estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a oricărui tip de măsuri, de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe 

care afectează consumul de energie 

 

Sisteme solare pentru apa caldă  

Sistemele solare pentru apă caldă folosesc rezervoare de apă şi colectoare de caldură 

pentru a încalzi apa menajeră din locuinţe. Rezervoarele trebuie să fie bine izolate, pentru a 

nu permite răcirea rapidă a apei.  

 

Energie  

Toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând 

energia electrică, gazul natural, gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, şi orice 

combustibil utilizat pentru încălzire şi răcire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate 

de alimentare cu energie termică şi aer condiţionat, cărbunii şi lignitul, turba, combustibilul 

pentru transport, excluzând combustibilul pentru aviaţie  

 

Energie regenerabilă  

Se referă la forme de energie produse prin transferul energiei rezultate din procese 

naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a 

proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite 

procedee.  

 

Managementul energetic  

Este un procesul complex de elaborare a deciziilor ce privesc reducerea intensităţii 

energetice şi creşterea performanţelor economice la nivelul consumatorilor de energie la nivel 

zonal, pe baza unui set de competenţe, aptitudini, atitudini şi calităţi distribuite relativ 

uniform, în întreaga structură 

organizaţională a unui consumator de energie şi/sau la nivelul unei entităţi administrativ-

teritoriale în concordanţă cu misiunea, obiectivele şi strategiile acestora. 

Managerul energetic  

Este persoana calificată care asigură managementul energetic în cadrul unei ierarhii 

funcţionale din cadrul societăţilor comerciale consumatoare de energie, la nivelul unui grup 

de consumatori de energie sau la nivelul unei entităţi administrativ teritoriale (comună, oraş, 

etc). 

 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)  
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Reprezintă ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, 

situate într-o zonă precis delimitată, legate într-un process tehnologic şi funcţional comun, 

destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice, prin reţele termice, pentru 

mai mulţi utilizatori 

 

Utilizarea eficientă a energiei, îmbunătăţirea eficienţei energetice  

Este definită ca realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scăderea 

calităţii sau performanţelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute 

pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu. 

 
III.2. Abrevieri 

 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energie 

ESCO Companie servicii energetice (Energy Services Company) 

EUR Moneda Europeană, Euro 

Gcal Gigacalorie 

GJ Gigajoule 

GWh Gigawatt-oră 

INS Institutul Naţional de Statistică 

IPCC 
Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Kcal Kilo-calorie 

kg Kilogram 

km Kilometru 

LEA Linie electrică aeriană 

LES Linie electrică subterană 

m Metru 

mCA Metru coloană apă 

MWh Megawatt-oră 

MT Ministerul Transporturilor; 

OEN Observatorul Energetic Naţional 

PCI Putere calorică inferioară 

PIEE Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

PJ Peta Joule 

PNAEE Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice; 
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POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 

POR Programul Operaţional Regional 

PPP Parteneriat Pubilc Privat 

SACET Sistem de alimentare centralizată cu energie termică 

SCADA Sistem Informatic de Monitorizare, Comandă şi Achiziţie de Date 

SEEN Sistemul Electro Energetic Naţional 

SEN Sistemul Energetic Naţional 

SRE Surse Regenerabile de Energie 

tep Tone Echivalent Petrol 

TJ Tera Joule 

UE Uniunea Europeană 

 

 

III.3. Unităţi de măsură 

 

Tabelul nr. 3.1. 

Unitate 

măsură 
MWh GJ Gcal tep 

MWh 1 3,6 0,86 0,086 

GJ 0,28 1 0,24 0,024 

Gcal 1,16 4,19 1 0,1 

tep 11,63 41,868 10 1 
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CAPITOLUL IV 

DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII 

 
 

IV.1. Istoric 

 

Condiţiile geografice favorabile şi resursele naturale ale solului şi subsolului zonei in 

care se află aşezat oraşul Aleşd , au favorizat apariţia timpurie în istorie a vieţii omeneşti pe 

aceste meleaguri. 

Stau mărturie in acest sens descoperirile de urme ale existenţei omului incă din 

paleologic , apoi in neolitic , precum şi in epoca metalelor. Nu lipsesc nici descoperirile 

Dacice din epoca fierului. 

Aleşdul este o aşezare intemeiată prin colonizare de către primii stăpani ai cetăţii 

Piatra Şoimului. 

Este sigur că la inceput Aleşdul se afla pe malul Crişului, in lunca inundabilă a 

acestuia. In prima jumătate a sec. XVIII populaţia s-a mutat pe terasa de pe malul drept al 

Crişului, în locul pe care îl ocupă şi în prezent. Mutarea s-a facut pentru a scăpa de desele 

inundaţii.  

Aleşdul a aparţinut de la început de domeniul Cetăţii Piatra Şoimului. Prima atestare 

documentară datează din 1291, sub denumirea Elusd. In 1406 Aleşdul apare în documente 

sub denumirea de Willa Eleesd, in 1699 de Aleşd şi in secolul următor sub denumirea de azi 

Elesd (în 

romaneşte Aleşd), in toată această perioadă localitatea trecand in proprietatea mai multor 

nobili.  

În 1692 o dată cu infrangerea turcilor şi desfiinţarea paşalacului de la Oradea, 

Aleşdul, şi o dată cu el toate localităţile din zonă, au ieşit de sub stăpanirea otomană,. 

Stăpanirea otomană a fost inlocuită cu cea habsburgică.  

In secolul XVIII, principala ocupaţie a locuitorilor din Aleşd, este agricultura, adică 

cultivarea cerealelor, viticultura, pomicultura şi creşterea animalelor. Se realizează 

importante venituri din meşteşuguri, (dar şi din cazanele cu ţuică!) fiind vestiţi in imprejurimi 

blănarii, cojocarii, rotarii, fierarii. 

In secolul XIX, s-au produs schimbări importante in structura populaţiei pe domenii 

de activitate. 55% din populaţie işi caştiga existenţa din ramuri de activitate neagricole, iar 

45% din agricultură. 24% trăia din activităţi industriale şi 15% din activităţi economice ale 

sectorului de exploatare şi prelucrare a lemnului. In Aleşd existau deja mulţi comercianţi şi 

mici meseriaşi (zidari, tamplari, dulgheri, rotari, croitori, fierari, cismari),. 

Aleşdul a devenit oraş in 1968, prin Hotărarea Consiliului de Miniştri nr.1106 din 27 

mai 1968. De la această dată pană in 1988 oraşul Aleşd a avut in subordinea sa o comună, 

comuna Aştileu, iar astăzi in componenţa oraşului Aleşd intră patru aşezări: Aleşd, Peştiş, 

Tinăud şi Pădurea Neagră. 

În trecutul său istoric, Aleşdul a fost reşedinţă de plasă, de sangeac, de cerc 

administrativ şi de raion. În conscrierea domeniului cameral Aleşd din 1779 se arată că 

Aleşdul a fost ridicat la rangul de târg încă din secolele anterioare. 
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IV.2. Date geografice 

Oraşul Aleşd este situat în Nord – Vestul ţării,din judeşul Bihor într-o zonă deluroasă 

pe terasa a II-a pe malul drept al Crişului Repede. Oraşul este  înconjurat de dealuri cu 

înălţimea cuprinsă între 235 – 320 metri 

Oraşul Aleşd este aşezat in vestul Romaniei la 50 km de graniţa cu Ungaria, in partea 

de est a judeţului Bihor, pe D.N.1 (E.60) la 38 km. est de Oradea şi la 112 km vest de 

municipiul Cluj - Napoca. 

Oraşul ocupă o suprafaţă de 71,95 km2 şi se invecinează la nord cu comuna Popeşti, 

la nord-est cu comuna Şinteu, la est cu comuna Auşeu, la sud cu comunele Măgeşti şi 

Aştileu, la vest cu comunele Lugaşu de Jos şi Brusturi. 

 

 
Figura 4.1 

 

Aleşdul propriu-zis este aşezat pe prima terasă de pe malul drept al Crişului Repede. 

In componenţa administrativă a Aleşdului intră şi localităţile Pădurea Neagră, Peştiş şi 

Tinăud. 

Aleşdul este situate de-o parte şi de alta a drumului european E60, pe o lungime de 

2,40km. Teritoriul administrativ al orasului este străbătut şi de Drumul Naţional D.N. 1H care 

face legatura intre Aleşd şi localitatea componentă Pădurea Neagră, precum şi de Drumul 

Judeţean D.J. 764. 

Reţeaua de cale ferată nu străbate teritoriul administrativ al oraşului Aleşd, ruta ce 

face 

legătura intre Oradea şi Bucureşti fiind amplasată la o distanţă de 3 km de oraş. Accesul pe 

calea 

aerului poate fi realizat prin Aeroportul Oradea, situat la 45 km depărtare, şi Aeroportul Cluj, 

la 125 km. 
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In ceea ce priveşte relaţionarea Aleşdului cu celelalte oraşe din judeţul Bihor, accesul 

se 

realizează in felul următor : - cu Beiuş şi Ştei - prin DJ 764 , 

* cu Marghita prin DJ 10 – Aleşd - Pădurea Neagră -Marghita, Săcuieni şi Valea lui Mihai, 

* cu Salonta prin DN 1H ALESD- ZALAU , DJ - ALESD-ASTILEU 

 

IV.3. Clima 

 

Clima specifică zonei Aleşdului este cea temperat – continentală, cu slabe influenţe 

mediteraneene, aceasta fiind influenţată de relieful reprezentat de dealuri şi munţi, precum şi 

de poziţia geografică. Conform atlasului meteorologic, temperatura medie anuală este de + 

9°C - 10°C, cele mai ridicate temperaturi înregistrându-se în lunile iunie, iulie, august, iar 

cele mai scăzute în decembrie, ianuarie şi februarie. De asemenea, în oraşul Aleşd se 

înregistrează o temperatutra maximă anuală este de + 38°C, pe când cea minimă este de -25° 

C, iar direcţia vântului dominant este sud - vest şi nord-vest. 

În ceea ce priveşte precipitaţii, media anuală din localitatea Aleşd se încadrează în 

intervalul 700-800 mm, evidenţiindu-se şi faptul că iarna se înregistrează în mod deosebit un 

nivel scăzut al precipitaţiilor, pe când cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează 

vara, iar primăvara şi toamna nivelul precipitaţiilor se repartizează în mod egal. 

 

IV.4. Populaţia 

 

Recensământul populaţiei localităţii Aleşd arată un număr de 10.667, care  a fost 

efectuat de către Institutul Naţional de Statistică  2011,  

Structura populaţiei în funcţie de etnie.Majoritatea locuitorilor sunt români (60,94%). 

Minorităţile sunt cele de maghiari (15,49%), romi (12,05%) şi slovaci (6,19%). Pentru 5,01% 

din populaţie nu este cunoscută apartenenţa etnică 

 

 
Figura 4. 2 

Sales 

Români 

Maghiar  

Romi 

Slovaci  

Necunoscut+alte etni 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacii_din_Rom%C3%A2nia
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IV.5. Resurse naturale 

Aleşdul beneficiază de importante resurse ale subsolului folosite în industria 

materialelor de construcţii, de pe teritoriul oraşului putându-se exploata pietriş, nisip, 

material balastier, argilă refractară sau calcar folosit la fabricarea cimentului. Astfel, 

resursele importante de pe teritoriul Aleşdului au dus la dezvoltarea industriei materialelor 

de construcţii din zonă, în apropierea Aleşdului funcţionând firma Holcim (România) SA, 

care face parte din grupul Holcim, unul dintre liderii mondiali in furnizarea de ciment, 

betoane, agregate (nisip si pietriş) şi alte servicii conexe. 

În plus, printre cele mai importante resurse naturale, care încă nu sunt utilizate şi 

apreciate la adevărata lor valoare, se numără apa geotermală în Aleşd şi apa minerală cu un 

conţinut ridicat de fier, care izvorăşte în Pădurea Neagră. În acest caz, în ciuda potenţialului 

pe care îl are Aleşdul în exploatarea apelor termale, acestea sunt folosite, în prezent, doar la 

ştrandul din localitate. 

Pentru o mai bună evidenţiere a datelor despre orasul Aleşd , am identificat 5 domenii 

principale pe baza carora vom face o analiza a situaţiei actuale a oraşului : 

A.Domeniul economic – care cuprine următoarele subdomenii : activitati economice, turism, 

industrie, banci, finante, agricultura, silvicultura 

B.Domeniul infrastructură - care cuprine următoarele subdomenii infrastructura (drumuri 

etc.), 

transport, comunicatii, telefonie, energie electrica 

C.Domeniul mediu natural - care cuprine următoarele subdomenii poluare (industrie), spatii 

verzi, paduri, agricultura si silvicultura, plante si animale (biodiversitate), turism, deseuri si 

canalizare etc. 

D.Domeniul social - care cuprine următoarele subdomenii educatie, sanatate, sport, activitati 

de 

timp liber, activitati culturale, servicii sociale divere 

E.Domeniul administrativ- a care cuprine următoarele subdomenii administratie publica 

(primarie, consiliu local), institutii publice, alte cadre as sociative ale populatiei (ONG etc.), 

planificare teritoriala 

 

IV.6. Flora şi fauna 

 

Flora întâlnită pe suprafaţa oraşului Aleşd prezintă o mare varietate de arbori, plante 

şi flori, această diversitate fiind datorată reliefului variat şi climei blânde. Astfel, vegetaţia 

este reprezentată în principal de floră perenă specifică păşunilor, de păduri de foioase pe 

dealuri: fag (fagus sylvatica), paltin (Acer platanoides), carpen (Carpinus betulus), 

mesteacăn (Betula pendula), frasin (Fraxinus excelsior); şi de păduri de conifere în zona 

de munte: brad (Abies alba) şi molid (Picea abies). De asemenea, pe dealuri creşte şi alunul 

(Corylluc avellana), iar în luncile apelor curgătoare este prezentă vegetaţia specifică de 

luncă (pajişti de luncă şi zăvoaie – pădurile de luncă – cu specii de copaci precum salcia, 

răchita şi plopul; de arbuşti precum socul negru şi de plante agăţătoare precum murul şi 

hameiul, dar şi o serie de specii de iarbă). 

Flora şi vegetaţia din zonă au o importanţă deosebită atât din punct de vedere 

ecologic, cât şi economic (scop furajer, medicinal, industrial şi chiar decorativ). Astfel, pe 

teritoriul UAT Aleşd se găsesc, ca specii alimentare sau culinare: fragi, zmeură, mure, soc, 

cireş de pădure, ciuperci şi altele, iar ca plante medicinale: arnica de munte, brânduşe de 
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primavară, angelica, degetar galben, ventrilica, etc. 

În plus, pe lângă vegetaţia specifică zonelor împădurite, pe teritoriul oraşului Aleşd există şi 

o  floră protejată care se găseşte în zona Poiana Florilor. Principalele principalele specii 

protejate se  numără: săbiuţa (Gladiolus Imbricatus), bulbucii de munte (Trollus Eurapeus) 

şi crinul de pădure (Lilium Martagon. 

Fauna este condiţionată în special de vegetaţie, astfel, dintre animalele specifice zonei 

amintim vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), veveriţa (Sciurius vulgaris), 

căprioara (Capreolus capreolus), iepurele (Oryctalogus cuniculus), lupul (Canis lupus). 

Dintre cele mai răspândite păsări amintim uliul (Accipiter gentilis), răpitoarele de noapte, 

rândunica (Hirudo rustica), vrabia (Passer montanus), cocostârcul (Ciconia ciconia), 

ciocănitoarea (familia Dendrocopos), piţigoiul (Parus montana) şi graurul (Sturnus 

vulgaris). Astfel, existenţa pădurilor din jurul Aleşdului care sunt pline de vânat: mistreţi, 

căprioare, iepuri, fazani a favorizat organizarea unor partide de  vânătoare de către Ocolul 

Silvic. 

 

IV.7. Zone naturale valoroase 

 

Pe teritoriul oraşului Aleşd se află o parte a sitului Natura 2000 generat de râul 

Crişul Repede în amonte de Oradea. Acesta este desfăşurat în partea de Sud a oraşului, de-

a lungul râului Crişul Repede şi deţine o suprafaţă de 196,56 hectare pe teritoriul oraşului 

Aleşd.Deasemenea parte din localitatea Pestis, zona Cetatii Piatra Soimului se afla in Situl 

Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Ses 

Flora protejată pe care o găsim în zona Poiana Florilor este: săbiuţa (Gladiolus 

Imbricatus), bulbucii de munte (Trollus Eurapeus) şi crinul de pădure (Lilium Martagon). 

 

 

IV.8. Reţele edilitare 

În prezent în orasul Alesd există reţele de distribuţie apă potabilă, reţele de canalizare 

menajeră, reţele de distribuţie energie electrică (inclusiv iluminat public ). 

 

Reţeaua de apă potabilă 

Oraşul Aleşd beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă ce 

deserveşte peste 86% din gospodăriile din oraş. În ceea ce priveşte lungimea totală a reţelei 

simple de distribuţie a apei potabile se observă că aceasta este de 24,5 kilometri şi că s-a 

dublat, crescând cu 11,5 kilometri în ultimii 10 ani. Referitor la capacitateta de producere a 

apei potabile se constată că în 2011 acesta era de 4800 m3/zi conform datelor statistice 

înregistrate de INS, iar în privinţa cantitaţii de apă potabilă distribuită consumatorilor pentru 

uz casnic se înregistrau 240.000 m3  în 2011, dintr-o cantitate totală distribuită de 316.000 

m3.
 

Sistemul de alimentare cu apă din oraş se bazează pe două surse de apă: Crişul 

Repede (în localitatea Aleşd) şi pârâul Bistra, în Pădurea Neagră. În plus, în oraş există un 

operator autorizat(SC SALUBRI SA) care oferă servicii de alimentare cu apă potabilă a 

locuinţelor şi gospodăriilor din oraşul Aleşd, localitatea Pădurea Neagră, Tinaud si  
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localitatea Peştiş. 

Astfel, la nivelul oraşului Aleşd zona de captare a a apei potabile este situată în 

partea dreaptă a râului  Crişul Repede, în amonte de oraşul Aleşd, apa de aici fiind captată 

printr-un dren, de unde este dusă la un bazin colector, apoi la rezervoarele de înmagazinare , 

iar de aici apa ajunge gravitaţional la reţeaua de distribuţie din oraş. În cazul localităţii 

Pădurea Neagră zona de captare a apei potabile este situată în partea dreaptă a pârâului 

Bistra, în amonte de Pădurea Neagră, apa fiind captată printr-un dren de unde este dusă la 

un bazin colector.Atat in localitatea Alesd cat si in satele apartinatoare exista proiecte de 

extindere, reabilitare si modernizare a retelelor de apa si canal, in implementare. 

Reţelele de apă potabilă din Peştiş şi Tinăud au fost realizate în continuarea reţelei 

care alimentează şi oraşul Aleşd. Casele din zonele care nu dispun de alimentare cu apă 

potabilă în sistem centralizat se alimentează din surse subterane sau captări de izvoare şi 

reţele de distribuţie realizate pe plan local, fără amenajări pentru tratarea şi înmagazinarea 

apei potabile şi fără asigurarea zonelor de protecţie pentru captări. 

Extinderea intravilanului oraşului atât cu zone destinate locuirii cât şi cu zone 

industriale se face fără a fi precedată de extinderea reţelelor de apă, astfel, datorită faptului 

că reţeau de apă potabilă nu acoperă decât oraşul Aleşd şi parţial localităţile Peştiş şi 

Pădurea Neagră, sunt necesare lucrări de reabilitare, extindere şi protecţie a surselor de apă 

potabilă: râul Crişul Repede pentru Aleşd şi Valea Bistra pentru localitatea Pădurea Neagră. 
 

 

Sistemul de canalizare 

Reţeaua de canalizare menajeră din Aleşd a fost realizată în sistem unitar încă din 

anul 1978, însă deserveşte doar oraşul Aleşd şi parţial localitatea Pădurea Neagră, în 

localităţile Peştiş şi Tinăud ne-existând reţea de canalizare. 

 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este de 19,67 kilometri, conform 

Raportului privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a oraşului Aleşd în anul, pe lângă 

acestea existând 12 kilometri de reţea de canalizare pluvială. Totuşi, o mare parte a reţelei 

este veche, cu vechimi de peste 35 de ani pentru anumite tronsoane de conducte care sunt 

construite din beton şi au diametrul de 150 – 400 mm, doar 0,25 kilometri având vechime 

de 4 ani sunt realizate din PVC şi au un diametru de 250 mm. 

În aceste condiţii, este necesară extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare, mai 

ales că până acum extinderea intravilanului oraşului s-a făcut fără a fi precedată de 

extinderea reţelelor de canalizare. 

 

Sistemul de epurare 

În oraşul Aleşd există două staţii de epurare: una în localitatea Aleşd, iar cealaltă în 

Pădurea Neagră. Cea din Aleşd  se  găseşte  în partea  dreapta  a Crişului  Repede,  în 
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amonte  de  localitatea  Aleşd  şi are 3  trepte de epurare (mecanică, chimică şi biologică), 

făcând faţă actualei canalizări. În plus, în zona blocurilor, există şi o staţie de pompare a 

apelor uzate direct la staţia de epurare, pentru că zonă este mai joasă şi necesită pompare. În 

schimb, staţia de epurare din localitatea Pădurea Neagră, se află pe partea dreapta a pârâului 

Bistra, în aval de această localitate şi dispune doar de o treaptă de epurare mecanică.Pentru 

localitatea Padurea Neagra proiectul aflat in implementare prevede extinderea si 

modernizarea retelei de apa si canal dar si constructia unor noi statii de pompare. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

 

Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face prin Sistemul Energetic Naţional, prin 

intermediul staţiei de transformare Chistag, de unde pleacă spre oraşul Aleşd doua reţele LEA 

de 20 KV. 

 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 

din 2011 aria de acoperire energetică a oraşului cuprindea 4.226 de locuinţe convenţionale 

din totalul de 4.453. Astfel, rezultă că un procent de 94,9% din locuinţele convenţionale din 

Aleşd erau racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică, ceea ce înseamnă un 

procent inferior mediei judeţene (96,8%) şi naţionale (96,6%), fiind necesară extinderea 

sistemului de distribuţie a energiei electrice. Astfel, aria care nu este electrificată se 

datorează faptului că extinderea intravilanului oraşului, atât cu zone destinate locuinţelor 

familiale cât şi cu zone destinate industriei uşoare, depozitelor şi serviciilor, nu este însoţită 

de extinderea reţelelor de electricitate şi telefonie , acestea trebuind să fie asigurate de către 

beneficiarii construcţiilor. 

 

Sistemul de alimentare cu gaz metan şi sursele de încălzire 

Oraşul Aleşd nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu gaz metan, fiind 

însă poziţionat în apropierea capătului unei magistralei de gaze naturale. Deşi interesul 

pentru şi necesitatea alimentării cu gaz a locuitorilor şi agenţilor economici din oraşul Aleşd 

sunt importante, iar în trecut s-a avut în vedere extinderea magistralei de gaz şi pe teritoriul 

oraşului, până în prezent nu s-au demarat lucrări pe teritoriul unităţii administrativ 

teritoriale Aleşd, la momentul actual existand doar studiile geologice(foraje), respectiv 

ridicari topografice in vedere cadastrari strazilor, pentru a putea elabora studiul de 

fezabilitate privind oportunitatea introducerii gazului in localitate. 

În aceste condiţii, locuitorii oraşului şi satelor aparţinătoare şi agenţii economici 

utilizează ca sursă energetică şi de încălzire materialul lemnos, curentul electric sau buteliile 

de gaz metan. Faptul că fondul forestier din zonă este suficient şi uşor accesibil facilitează 

aprovizionarea locuitorilor cu material lemnos, însă soluţiile de depozitare a acestuia pe 

perioada iernii, mai ales în zona de blocuri unde s-au amenajat depozite improvizate, sunt 

inestetice şi presupun riscuri potenţiale de incendiu. 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 

din 2011, doar 18,9% dintre  locuitorii  oraşului  beneficiau  de  un  sistem  de  încălzire  în  

sistem  centralizat  prin  montarea unor centrale pe lemn sau curent electric, în restul 

locuinţelor practicându-se încălzirea la sobe. Din acest punct de vedere situaţia de la nivelul 

oraşului este mai puţin bună decât cea de la nivelul judeţean (43,3%) şi de la nivel naţional 
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(44,4%). 

Aşadar, racordarea oraşului şi satelor aparţinătoare la reţeaua naţională de alimentare 

cu gaz metan este una dintre cele mai necesare măsuri pentru dezvoltarea durabilă a unităţii 

administrativ teritoriale, aceasta contribuind atât la creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi a 

competitivităţii agenţilor economici, cât şi la reducerea riscurilor de poluare şi de incendiu. 

 
IV.9. Infrastructura 

Infrastructura de transport 

Transport rutier 

Infrastructura de transport rutier de pe teritoriul oraşului Aleşd este reprezentată de: 

 Drumul European E60 - străbate de-o parte şi de alta oraşul, pe o lungime de 

aproximativ 7 km; 

 Drumul Naţional DN 1 - constituie un ax E-V de-a lungul căruia s-a dezvoltat 

strada principală, cu dotările mai importante şi face legătura între Aleşd şi Nuşfalău (Şinteu); 

 Drumul judeţean DJ 108H - trece prin localitatea componentă Pădurea Neagră şi 

se îndreaptă spre Voivozi. 

 Drumul Judeţean DJ 764 - face legătura în sud, între Aleşd şi Aştileu. 

De asemenea, în ceea ce priveşte relaţionarea Aleşdului cu celelalte oraşe din judeţul 

Bihor, accesul se realizează în felul următor : 

- cu Beiuş şi Ştei - prin DJ 764; 

- cu Marghita prin DJ 108H - Aleşd - Pădurea Neagră - Marghita, Săcuieni şi Valea lui Mihai. 
 

Pe de altă parte, în privinţa infrastructurii locale, conform Planului Urbanistic 

General al oraşului, din 2010, Aleşdul dispunea de 46 km de străzi si trotuare, dintre care 

asfaltate 41 km, restul de 5 km fiind pietruite, astfel: 

 în Aleşd - 24 km (22  asfaltate şi 2 pietruite); 

 în Peştiş - 14 km (13 asfaltate şi 1 pietruite); 

 în Tinăud - 4 km de străzi asfaltate; 

 în Pădurea Neagră - doar 4 km, 2 străzi fiind asfaltate şi 2 pietruite. 

Pe lângă toate acestea se mai adăugau: 

- drumul comunal DC 145, Poiana Florilor: 8,4 km pietruit ; 

- drumul comunal DC 168, Lugaşu de Sus – Poiana Florilor: 0,7 km pietruit; 

- drumul comunal DC 171, Tinău - Ortiteag: 1,10 km asfalt; 

Infrastructura de acces la zonele cu potenţial turistic a UAT Aleşd este slab 

dezvoltată, din cauză că: 

- drumurile sunt de pământ; 

- capacitatea portantă a Drumului Naţional şi a Drumurilor Judeţene care străbat Aleşdul 

este depăşită; 

- nu există trasee alternative pentru vehiculele de tracţiune animală, utilaje agricole sau 

biciclişti. 
 

Principala arteră de trafic, drumul european E60 absoarbe tot traficul de tranzit 

dinspre centrul ţării (Cluj), spre vestul ţării (Banat: Oradea, Timişoara şi vama cu 

Ungaria), adică atât tranzitul de marfă, cât şi cel de bussines sau de turism (către şi dinspre 

Băile Felix, Băile 1 Mai sau Debrecen şi Hajduszoboszlo în Ungaria). Starea E60 este 

relativ bună, însă pe perioada derularii lucrărilor de reabilitare a drumului, traficul este şi 
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mai aglomerat şi mai problematic decât în mod normal, iar faptul ca lucrările sunt mult 

întârziate poate constitui, de asemenea, probleme şi în ceea ce priveşte finanţarea.Exista 

un proiect de varianta ocolitoare elaborat de catre CNADNR(actual CNAIR) atat pe partea 

de Sud a orasului din DN1E60 cu ocolire totala a orasului Alesd si a localitatii 

apartinatoare Tinaud si o varianta ocolitoare Nord, care porneste de la iesirea din 

localitatea Tinaud spre Cluj si continua pana in localitatea Pestis in DN1H evitand orasul 

Alesd.In momentul de fata stadiul acestui proiect este intaziat  achizitia contractului de 

lucrari fiind in stadiul de relicitare  

Referitor la drumurile locale reiese faptul că în fiecare an se doreşte reabilitarea unui 

număr de drumuri locale în funcţie de posibilităţile financiare. Cu toate acestea, o parte din 

reţeaua de străzi secundare a localităţii este formată din căi de acces parţial de pământ şi 

parţial împietruite. Starea acestora variază de la bună la mediocră şi până la rea, fiind 

necesare lucrări de modernizare concomitent cu introducerea reţelelor de apă şi de 

canalizare menajeră acolo unde nu există deja. 

Transport feroviar 

 

 

Chiar dacă reţeaua de cale ferată nu străbate efectiv teritoriul oraşului Aleşd, 

locuitorii acestuia au acces  facil la transportul feroviar, cea mai apropiată haltă CFR 

situându-se la 2,4 km de oraş, iar cea mai apropiată staţie C.F.R la7 kilometri în Chistang. 

Transport în comun 

 

La nivelul oraşului Aleşd nu există o reţea publică de transport local. Astfel, 

transportul în comun către localităţile învecinate şi către centrele urbane din zonă se 

realizează integral de către operatori de transport privaţi, în oraş existând un singur 

operator de transport privat Trans Aleşd, care face curse de transport persoane între 

localităţi. 

Astfel, transportul care face legătura între oraşul Aleşd şi oraşul reşedinţă de judeţ, 

Oradea, este deservit de firme cunoscute, care asigură transportul pe direcţia Oradea – Iaşi, 

Oradea – Târgu Mureş, Oradea – Sibiu, Oradea – Horezu, Oradea – Piatra-Neamţ şi în 

mod excepţional există şi o cursă către Germania, care pleacă din Bârlad, trece prin 

Ungaria, Austria şi are ca destinaţie oraşul Kreisfreie Stadt Aachen din Germania. 

Însă, deplasarea între localităţile componente ale oraşului (Peştis, Tinăud, Pădurea 

Neagră) este dificilă deoarece nu este asigurat nici un mijloc de transport între acestea - 

sau între ele şi staţia CFR care deserveşte oraşul. 

 

Infrastructura de telecomunicaţii 

 

Referitor la infrastructura de telecomunicaţii din Aleşd locuitorii oraşului Aleşd au 

acces la telefonie fixă şi mobilă, la televiziune prin cablu şi fibră optică şi la internet atât 

fix (prin fibră optică), cât şi mobil (prin modem, de la operatorii de telefonie mobilă). 

Serviciile de telefonie fixă din Aleşd sunt asigurate de către operatorii Telekom şi 

RCS – RDS, iar serviciile de telefonie mobilă sunt furnizate de marii operatori din ţară: 

Orange, Vodafone, Telekom şi  RCS  – RDS/Digi Mobil, aceştia asigurând şi servicii de 

internet mobil prin modem. Acestea au acoperire în toate localităţile oraşului, iar în zonele 

în care nu există semnal există posibilitatea instalării posturilor de telefonie fixă, astfel că 

nu există zone locuite izolate din acest punct de vedere. 
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Pe de altă parte, la nivelul lunii mai 2013, în Aleşd serviciul de televiziune prin 

cablu şi fibră optică, era asigurat de un operator care aveau licenţe de retransmisie de 

programe de radio şi de televiziune în reţele de comunicaţii electronice: SC RCS – RDS 

SA. În plus, este necesară extinderea reţelei de fibră optică de la nivelul localităţii Pădurea 

Neagră. 

 

 

IV.10. Baza de date 

 

Informaţiile despre consumurile de energie la nivelul orasului Alesd sunt colectate şi 

stocate în  sistem local de către fiecare unitate aflată în subordinea Primăriei Alesd, se 

folosesc fişiere create în Microsoft Office – Excel, sub forma unor centralizatoare. 

 
IV.11. Nivelul de performanţă al managementului energetic actual 

 

Pentru stabilirea unei strategiei de eficienţă energetică este necesară cunoaşterea 

situaţiei existente, în acest sens în tabelul de mai jos sunt prezentate principalele măsuri şi 

nivelul de realizare al acestora. 

 

Tabelul nr. 4.1. 

MĂSURI NIVEL 

ORGANIZARE 

Manager energetic (1) Nici unul desemnat 

Compartiment specializat 

eficienţă energetică 
(1) Nici unul desemnat 

Politica energetică 
(2) Nivel scăzut de cunoaştere şi 

de aplicare 

Răspundere privind consumul 

de energie 

(2) Răspundere sporadică, estimări 

folosite în alocarea bugetelor 

PREGĂTIREA 

PROGRAMELOR 

DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A EFICIENŢEI 

ENERGETICE 

Colectare  informaţii / 

dezvoltare sistem bază de 

date 

(2) Se verifica facturile la energie/ 

fără sistem de bază de date 

Documentaţie 
(2) Exista anumite documente şi 

înregistrări 

Benchmarking 
(2) Evaluări limitate ale 

funcţiilor specifice ale 

municipalităţi 
Evaluare tehnică 

(2) Analize limitate din partea 

furnizorilor 

Bune practici (2) Monitorizări rare 

CREAREA 

PROGRAMELOR 

DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A EFICIENŢEI 

ENERGETICE 

 
Obiective Potenţiale 

(1) Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au fost 

stabilite 

Îmbunătăţirea planurilor 

existente de eficienţă 

energetică 

(1) Nu este prevăzută 

îmbunătăţirea planurilor existente 

de eficienţă energetică 



31  

Roluri şi Resurse 
(1) Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic 

 
Integrare analiză energetică 

(2) Deciziile cu impact energetic 

sunt considerate numai pe bază de 

costuri reduse 

IMPLEMENTAREA 

PROGRAMELOR 

DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A EFICIENŢEI 

ENERGETICE 

Planul de comunicare (1) Planul nu este dezvoltat. 

Conştientizarea 

eficienţei energetice 
(1) Nu exista 

Consolidare competenţe 
personal 

(1) Nu există 

 
Gestionarea Contractelor 

(1) Contractele cu furnizorii de 

utilităţi sunt reînnoite automat, fără 

analiză. 

Stimulente 
(2) Cunoştinţe limitate a 

programelor de stimulente. 

MONITORIZAREA 

ŞI EVALAREA 

PROGRAMELOR 

DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A EFICIENŢEI 

ENERGETICE 

 

Monitorizarea rezultatelor 
(2) Comparaţii istorice, raportări 

sporadice 

Revizuirea Planului de Acţiune (1) Nu există 

Notă: (1) Nivel scăzut; (2) Nivel mediu; (3) Nivel ridicat. 

 

 
În urma evaluării situaţiei actuale din punct de vedere al managementului 

energetic rezultă că: 

 Nivelul măsurilor de organizare este scăzut spre mediu, există o preocupare însă 

nu este suficient. Se recomandă desemnarea unui manger energetic şi implicit crearea 

compartimentului de Management energetic; 

 Nivelul măsurilor de pregătire a programelor de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice este aproape de mediu, cu toate acestea abordarea este una superficială 

deoarece se întocmesc monitorizări rare şi nu sunt preocupări pentru realizarea unor 

analize tehnice, acestea au fost întocmite cu ocazia verificărilor şi reviziilor tehnice 

periodice. Se recomandă un plan intern de monitorizare şi stabilirea unei echipe de 

experţi pentru realizarea de analize tehnice; 

 Nivelul măsurilor de creare a programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

este scăzut, nu sunt trasate obiective clare, nu sunt stabilite planuri de acţiune pentru 

îmbunătăţirea situaţiei existente, prin măsurile luate s-a urmărit în principal reducerea 

costurilor, fără a se accentua importanţa obţinerii unei eficienţe energetice ridicate. Se 

recomandă stabilirea unor planuri de eficienţă energetică precise şi definirea obiectivelor, 

conştientizarea obiectivelor energetice, identificarea surselor de finanţare şi a programelor 

de sprijin, necesitatea ca proiectele/contractele să includă analize de energie cu aplicarea 

duratei ciclului de viaţă în analiza investiţiei; 

 Nivelul măsurilor de implementare a programelor de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice  este scăzut, nu s-au stabilit planuri de comunicare şi de coştientizare a 
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eficienţei energetice, nu s-a investit în consolidarea competenţelor personalului implicat, 

reînoirea contractelor nu are la bază o analiză, iar stimularea pentru implementarea 

programelor de eficienţă energetică este slab dezvoltată. Se recomandă comunicări 

periodice pentru proiecte, organizarea de campanii ocazionale pentru conştientizarea 

eficienţei energetice şi sprijinirea iniţiativelor de organizare, asigurarea unor cursuri de  

specializare  pentru  persoanele cheie, revizuirea periodică a contractelor şi stabilirea unei 

politici de achiziţii eficiente energetic; 

 Nivelul măsurilor de monitorizare şi evaluare este scăzut spre mediu, există o 

preocupare însă nu este suficient. Se recomandă crearea unei baze de date actualizată 

periodic, evaluarea rezultatelor raportate şi luarea de măsuri printr-un plan de acţiune 

revizuit pe baza rezultatelor. 

 
IV.12. Situaţia consumurilor energetice publice 

 

În tabelele următoare se prezintă situaţia consumurilor energetice (energie 

electrică,). 

Notă: In baza prevederilor din Legea 121/2014 cap. VIII art.17 (3) companiile de 

distribuţie sunt obligate să furnizeze datele necesare evaluării consumului de energie. 

 

Tabelul nr.4.2. Consumuri de energie electrică 

CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE ELECTRICA AL ORASULUI 

ALESD PE ANUL PRECEDENT SI ANUL CURENT 

 

Luna anul 2016 kWh anul 2017kWh 

ianuarie 113817 105126 

februarie 124924 101718 

martie 105334 82424 

aprilie 99941 73107 

mai 72261 64907 

iunie 60846 57544 

iulie 52810 0 

august 50877 0 

septembrie 62410 0 

octombrie 67415 0 

noiembrie 83043 0 

decembrie 94832 0 

Total 988510 484826 
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CONSUMURI DE CARBURANŢI (MOTORINĂ) 

Pe raza localitatii Alesd Nu exista transport public, decat transport public in privat 
 

Notă: Datele folosite în tabelele cu privire la consumatori au fost puse la 

dispoziţie de Beneficiarul Strategiei, rezultate obţinute sunt condiţionate de 

corectitudinea informaţiilor primite. 

IV.13. Date privind evoluţia populaţiei, evoluţia fondului de locuinţe 

 

 Structura şi evoluţia populaţiei 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisticã se constată că la data de 

1 ianuarie 2012 oraşul Aleşd avea o populaţie totală de 10.655 locuitori, număr ce 

reprezenta aproximativ 3,6% din populaţia urbană a judeţului şi 1,8% din întreaga 

populaţie a acestuia. Astfel, oraşul se situează pe locul 6 între unităţile administrativ 

teritoriale ale judeţului, fiind în acelaşi timp şi cel de-al şaselea oraş al judeţului după 

numărul de locuitori. 
 

În acelaşi timp, conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi al 

Locuinţelor din octombrie 2011, populaţia totală a oraşului a fost de 10.066 locuitori, în 

timp ce rezultatele preliminare înaintau un număr total de 9.619 de locuitori. Diferenţele 

între cele trei valori sunt generate de diferenţa de metodologie de culegere şi procesare 

statistică a datelor, dar şi de momentul diferit de culegere a datelor. 

Prin urmare, din motive de relevanţă şi consistenţă a datelor utilizate, pentru scopul 

analizei în evoluţie a indicatorilor socio-demografici am utilizat informaţiile din baza de 

date a Institutului Naţional de Statistică la 1 ianuarie sau 1 iunie, după caz, iar pentru 

analiza statică a indicatorilor am utilizat rezultatele de la RPL 2011, cu menţiunea că 

datele necesare calculului indicatorilor de calitate a locuirii au fost disponibile la  nivel de 

oraş doar în rezultatele provizorii ale RPL 2011, fără a fi fost făcute publice şi în cadrul 

rezultatelor finale. 
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În ultimii ani populaţia din oraşul Aleşd a înregistrat o evoluţie descendentă care 

însă a manifestat un fenomen de temperare în ultima perioadă. Astfel, în perioada 2002 – 

2012 populaţia stabilă a oraşului s-a diminuat cu 30 locuitori reprezentând 0,28% din 

întreaga populaţie, însă, pe perioade de 3 ani populaţia a înregistrat un ritm de creştere, 

variind între 0,01% în perioada 2005 – 2008 şi 0,002% între 2008 – 2011. 

Între 1 ianuarie 2011 şi 1 ianuarie 2012 populaţia a scăzut cu 0,62%, respectiv 67 de 

locuitori. 
 

 

Mişcarea migratorie a populaţiei 
 

Din analiza elementelor care constituie mişcarea migratorie a populaţiei, respectiv 

stabilirea sau schimbarea reşedinţei sau a domiciliului, reiese că Aleşdul este un oraş sursă 

şi nu un oraş de destinaţie. Astfel, la nivelul Aleşdului se petrec două fenomene distincte: 

pe de-o parte, aici se stabilesc locuitori din satele limitrofe în căutarea locurilor de muncă, 

iar pe de altă parte, locuitorii oraşului pleacă spre alte centre urbane mai mari (mai ales 

Oradea) sau în străinătate, considerând oportunităţile economice şi nivelul veniturilor din 

oraş limitate şi nesatisfăcătoare. 
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Astfel, în intervalul anilor 1992 - 2005 s-a înregistrat o diferenţă totală de 146 între 

plecările cu reşedinţă, pe când  în  1992  diferenţa  era  de  62  de  persoane,  în  2002  de  

57  oameni,  iar  în  2005  de  27   persoane, remarcându-se totodată şi o scădere a 

diferenţelor pe parcursul anilor. Însă, din anul 2008, pe fondul crizei economice, diferenţa 

dintre plecările cu reşedinţă şi stabilirile cu reşedinţă a început să crească până la 54, 

pentru ca mai apoi, în anul 2011 să scadă din nou, la 27, iar în 2012 să crească până la 73, 

aceasta fiind cea mai mare diferenţă înregistrată din 1992 şi până în prezent. Cu toate 

acestea, numărul celor plecaţi este dificil de estimat, datele analizate referindu-se doar la 

migraţia înregistată, şi neputând să cuprindă şi persoanele care nu îşi declară schimbarea 

de reşedinţă. 

În ceea ce priveşte plecările permanente din Aleşd, situaţia este asemănătoare cu cea 

din cazul plecărilor temporare, şi anume, o diferenţă mare între plecări şi stabiliri. Astfel, 

în anul 1992 se înregistrează o diferenţă de 47 de persoane între plecări şi stabiliri, însă, în 

favoarea stabilirilor de persoane, iar la nivelul anului 2002 se înregistrează o situaţie 

echilibrată, numărul celor plecaţi fiind relativ egal cu numărul celor sosiţi. Însă, începând 

cu anul 2005 se remarcă faptul că diferenţa dintre plecările cu domiciliul şi stabilirile cu 

domiciliul creşte în defavoarea celei din urmă categorii, astfel, în anul 2005 se înregistra o 

diferenţă de 39 persoane, pe când în anul 2008 această diferenţă ajunsese deja la 46 de 

persoane. 

Un element important al mişcării migratorii este reprezentat şi de migraţia externă, 

cu precădere în căutarea unui loc de muncă în ţări aparţinând Uniunii Europene, mai ales 

în contextul liberalizării forţei de muncă. Din păcate statisticile relevante la nivel naţional 

şi local sunt limitate având în vedere principiul liberei circulaţii a persoanelor în UE, dar şi 

faptul că o parte dintre emigranţii din România nu lucrează cu forme legale în ţara de 

destinaţie, lucrează doar sezonier sau nu îşi schimbă reşedinţa, figurând adesea în cadrul 

populaţiei stabile a localităţilor de origine. Din acest punct de vedere, Recensământul 

Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 a încercat să clarifice situaţia persoanelor plecate 

temporar sau permanent, dar nedeclarat, din ţară, un indiciu pentru migraţia externă fiind 

persoanele tempor absente sau plecate pe o perioadă îndelungată din ţară şi din localitate. 
 

Conform rezultatelor preliminare ale RPL 2011, din populaţia stabilă de 10.655 de 

persoane a orşului au fost declarate temporar absente la nivelul lunii octombrie 2011 un 

număr de 203 persoane, respectiv 1,9% din totalul populaţiei de la momentul respectiv. 

Din totalul populaţiei temporar absente 83 de locuitoori au fost declaraţi ca fiind plecaţi în 

străinătate, cel mai probabil în căutarea unui loc de muncă. În ceea ce priveşte migraţia 

permanentă, s-au înregistrat un număr de 556 de persoane plecate pentru o perioadă 

îndelungată, respectiv 5,21% din totalul populaţiei, dintre care 384 sunt plecate în 

străinătate. 

Calitatea locuirii 

În ceea ce priveşte calitatea locuirii din oraşul Aleşd, conform rezultatelor preliminare ale 

Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, aici erau înregistrate un număr total 

de 3.499 gospodării la o populaţie stabilă de 9.619 locuitori. În plus, acestor gospodării le 

corespundea un număr de 4.453 locuinţe convenţionale, cu o suprafaţă locuibilă de 159.479 

mp. Prin urmare, fiecare gospodărie avea un număr mediu de 2,72 persoane care dispuneau 
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de o suprafaţă medie locuibilă de 45,6 mp/gospodărie, iar fiecare persoană în parte dipunea 

de 16,6 mp locuibili/ persoană. 

Dacă comparăm situaţia numărului de persoane/gospodărie a oraşului cu cea de la 

nivel judeţean şi naţional, se observă cu uşurinţă că în cazul Aleşdului acesta este aproape 

egală cu media judeţului Bihor (2,71 locuitori/gospodărie) şi mai mare decât media 

naţională, care este de 2,66 locuitori/gospodărie. 

 
 

 
 

 

Cu privire la aspectul caselor din Aleşd se poate spune că pe teritoriul oraşului 

acestea sunt în general în stare medie şi bună, însă se manifestă două fenomene distincte: 

existenţa clădirilor construite cu mai mult timp în urmă, a blocurilor şi a caselor şi exitenţa 

unui grup de clădiri noi, construite în ultimii 10-15 ani. Primul grup de clădiri se 

caracterizează prin utilizarea preponderentă a unor materiale durabile (cărămidă, BCA), cu 

arhitectură convenţională, pe când grupul construcţiilor recente (case de locuit şi pensiuni 

turistice în special în zona localităţii Pădurea Neagră) sunt relativ mari, construite dintr-o 

combinaţie de materiale convenţionale si moderne, şi au o arhitectură mai degrabă modernă. 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 

din 2011, indicatorii de calitate a locuirii în oraş sunt superiori mediei judeţene şi naţionale 

atât în ceea ce priveşte racordarea locuinţelor la apă cât şi în ceea ce priveşte procentul de 

locuiţe care dispun de baie şi bucătărie în locuinţă şi inferiori atât mediei judeţene cât şi 

celei naţionale în ceea ce priveşte racordarea la curent electric şi procentul de locuinţe care 

dispun de încălzire centrală. Astfel, din cele 4.453 de locuinţe convenţionale din oraşul 

Aleşd, un procent de 91,4% aveau bucătărie în locuinţă, în timp ce 83,1% aveau şi baie în 

interiorul locuinţei, iar 86% erau racordate la apă (662 de locuiţe nu erau racordate). 

 

 

 

 

 

În privinţa electrificării din oraşul Aleşd se observă că un procent de 94,9% din 

locuinţe erau racordate la curent electric, adică 227 de locuinţe nu aveau curent electric, 
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fiind astfel necesară extinderea reţelei de distribuţie electrică. De asemenea, în ceea ce 

priveşte procentul locuinţelor cu încălzire centrală, acesta înregistrează cele mai mici 

procente, comparativ cu ceilalţi indicatori, lipsa gazului metan şi accesibilitatea lemnului 

ca şi sursă de încălzire făcând încălzirea centralizată relativ rară în Aleşd (sub 19% din 

locuinţe faţă de aproape 43,1% la nivel judeţean şi 44,4% la nivel naţional). 
 

IV.14. Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie 

 

Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face prin Sistemul Energetic Naţional, 

prin intermediul staţiei de transformare Chistag, de unde pleacă spre oraşul Aleşd doua reţele 

LEA de 20 KV. 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 

2011 aria de acoperire energetică a oraşului cuprindea 4.226 de locuinţe convenţionale din 

totalul de 4.453. Astfel, rezultă că un procent de 94,9% din locuinţele convenţionale din 

Aleşd erau racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică, ceea ce înseamnă un 

procent inferior mediei judeţene (96,8%) şi naţionale (96,6%), fiind necesară extinderea 

sistemului de distribuţie a energiei electrice. Astfel, aria care nu este electrificată se datorează 

faptului că extinderea intravilanului oraşului, atât cu zone destinate locuinţelor familiale cât şi 

cu zone destinate industriei uşoare, depozitelor şi serviciilor, nu este însoţită de extinderea 

reţelelor de electricitate şi telefonie , acestea trebuind să fie asigurate de către beneficiarii 

construcţiilor. 

 

 

 
IV.15. Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice 

 

Serviciile de utilităţi publice sunt gestionate fie prin departamentele primăriei, fie prin  

persoane juridice specializate. Situaţia privind modul de gestionare al serviciilor publice şi 

date despre indicatorii de eficienţă energetică este evidenţiată în Tabelul nr. 7. 

 
Tabel nr. 4.3. – Gestionarea serviciilor de utilităţi publice 

 

SERVICII DE 

UTILITĂŢI 

PUBLICE 

MODUL DE GESTIONARE A SERVICIULUI 

CONTRACT DE DELEGARE 

GESTIUNIE 

GESTIUNE DIRECTA PRIN 

DEPARTAMENTELE PRIMĂRIEI 

ILUMINAT 
PUBLIC 

CONTRACTE DE PRESTĂRI 
SERVICII PENTRU REVIZIILE 

TEHNICE 

           - 

APĂ SI 
CANALIZARE 

SC SALUBRI SA 

 
- 

SECTOR 
TERŢIAR 

CONTRACTE DE PRESTĂRI 

SERVICII PENTRU 

REVIZIILE TEHNICE 
- 
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CAPITOLUL V 

SCOPUL STRATEGIEI 

 

 
Scopul strategiei energetice a orasului Alesd pe perioada 2017– 2023, este de a 

eficientiza consumurile de energie şi de a oferi o alternativă marilor şi micilor 

consumatori de energie din surse epuizabile, în vederea obţinerii unui consum raţional 

de energie prin retehnologizare şi utilizarea eficientă a diferitelor surse de energii 

regenerabile existente.  

Orasul Alesd are în subordine consumatori distribuiţi pe întreaga suprafaţa 

administrativă. 

Obiectivele studiate in Orasul Alesd, luate în considerare, sunt structurate astfel: 

 Unităţi sanitare; 

 Unităţi de învăţământ; 

 Instituţii de cultură şi artă; 

 Spaţii comerciale şi birouri; 

 Sistem de iluminat public. 

 
Tabel nr. 5.1. Lista obiective studiate 

 

NR. CRT. 
DENUMIRE OBIECTIV 

1 
BIBLIOTECA OCTAVIAN GOGA 

str. Bobalna, nr. 11, oras Alesd, jud. Bihor; 

2 
CANTINA SOCIALA 

str. Bobalna, nr. 3, oras Alesd, jud. Bihor; 

 
3 

SPITALUL ORASENESC ALESD 

Str. 1 Decembrie, nr. 3, oras Alesd, jud. Bihor; 

4 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

Str. Ciocarliei, nr. 4,  oras Alesd, jud. Bihor; 

5 
AMBULATORIU (POLICLINICA) 

Str. Piata Unirii, nr. 16,  oras Alesd, jud. Bihor; 

6 
CLADIREA PRIMARIEI ALESD 

str. Bobalna, nr. 3, oras Alesd, jud. Bihor; 

7 
CASA DE CULTURA 

str. Bobalna, oras Alesd, jud. Bihor; 

8 
SECTIA EXTERIOARA DE PNEUMOLOGIE/TBC 

str. Richter Karoly, nr.2, oras Alesd, jud. Bihor; 

9 
COLEGIUL TEHNIC AL. ROMAN ALESD 

str. Ciocârliei, nr.4, oras Alesd, jud. Bihor; 

10 
LICEUL TEORETIC CONSTANTIN SERBAN 

str. Bobâlna, nr. 1bis, oras Alesd, jud. Bihor; 
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11 
CRESA ALESD 

str. Cartier Soimului, nr.38, oras Alesd, jud. Bihor; 

12 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALESD 

str. Teiului, nr.2, oras Alesd, jud. Bihor; 

13 ILUMINAT PUBLIC STRADAL ALESD 

14 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALESD 

str. Ciocârliei, nr.4, oras Alesd, jud. Bihor; 

15 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PESTIS 

localitatea Pestis, strada  Valea Morii nr.3 ,orasul Alesd,judetul Bihor 

16 
GRADINITA LOCALITATEA PESTIS 

localitatea Pestis, strada  Valea Morii nr.3 ,orasul Alesd,judetul Bihor 

17 
SCOALA PRIMARA NR.1 ALESD 

str. Ciocârliei, nr.4, oras Alesd, jud. Bihor; 

18 
SCOALA PRIMARA PADUREA NEAGRA 

localitatea Padurea Neagra, nr.57 ,orasul Alesd, judetul Bihor 

19 
BLOCURI DE LOCUINTE – orasul ALESD 

Orasul Alesd, jud. Bihor 

 

 

V.1. Despre clădirile instituţiilor publice 

 

Clădirile aflate în administrarea Primăriei Alead sunt în mare majoritate vechi sau 

foarte vechi, neizolate termic, cu ferestre ineficient energetic, în ansamblu sunt 

construcţii consumatoare de energie cu pierderi energetice mari. O pondere scăzută dintre 

ele au fost reabilitate în totalitate sau parţial :Sediul primariei, Biblioteca Octavian Goga, 

cladirea policlinicii(Ambulatoriul), Centrul de zi pentru persoane varstnice, dar si acestea 

utilizeaza ca sursa de incalzire combustibilul solid. 

Instalaţiile electrice interioare ale clădirilor sunt vechi, în general la realizarea 

acestora s-au utilizat cabluri şi conductoare din aluminiu, pozate aparent sau sub 

tencuială fără a fi trase prin tuburi interioare. Acestea nu mai suportă conectarea de noi 

receptoare, durata de viaţă a acestora fiind depăşită există o serie de riscuri ce apar în 

exploatare, acestea pun în pericol siguranţa ocupanţilor. 

Problemele energetice generale existente: 

 Nu există contoare performante de energie, cu posibilitatea de transmitere la 

distanţă a consumurilor în timp real, ca atare nu se pot întocmi bilanţuri energetice; 

 În multe dintre clădiri îşi desfăşoară activitatea mai multe instituţii şi nu există o 

separare între reţelele acestor instituţii conducând la imposibilitatea măsurării energiei 

electrice pe fiecare consumator; 

 Instituţiile publice aflate în subordinea Orasului Alesd sunt dotate cu centrale 

termice proprii  ce functioneaza cu combustibil solid (lemn). 

 Instalaţiile de încălzire, cele nereabilitate, au izolaţia deteriorată sau inexistentă, 

rezultă astfel pierderi importante de căldură; 
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 În unele încăperi, datorită lipsei dispozitivelor de reglaj a temperaturii, se 

înregistrează temperaturi de confort excesive (24-28°C) creând disconfort termic; 

 Nu există o preocupare în vederea economisirii energiei; 

 Multe instalaţii electrice sunt neverificate din punctul de vedere al siguranţei şi 

continuităţii în funcţionare, existând pericolul real de incendiu sau electrocutare; 

 Cu excepţia iluminatului public unde există o preocupare constantă în ultimii ani 

cu privire la eficientizarea utilizării energiei electrice, în celelalte servicii şi 

departamente nu există o abordare coerentă privind gestionarea consumurilor respectiv 

mentenanţa instalaţiilor existente; 

 Elemente de tâmplărie vechi, deformate în timp şi neetanşe, generează pierderi de 

căldură; 

 La majoritatea obiectivelor, nu există surse alternative de producere a energiei 

electrice sau termice care sa scadă semnificativ efortul financiar al orasului în funcţie de 

anotimp; 

 Sunt necesare lucrări ample de înlocuire a reţelelor stradale de energie electrică  apă si 

canal. 

Ponderea importantă a reducerilor de costuri energetice poate proveni din 

îmbunătăţiri ale eficienţei energetice, dar şi din modernizarea sau schimbarea surselor 

tradiţionale de energie consumată şi posibilitatea de cuplare la alte surse de energie. 

Prin aplicarea unor programe de eficientizare energetică asupra consumatorilor 

aflaţi în subordinea orasului se va putea realiza o creştere semnificativă a randamentului 

acestor consumatori concomitent cu reducerea consumului de energie fără a se reduce 

confortul consumatorilor. 

La clădirile publice au fost semnalate 

următoarele deficienţe: 

 Lipsa termoizolaţiilor la planşeele peste sol/subsolul tehnic, a soclului şi a pereţilor 

exteriori; 

 Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel este insuficientă şi realizată cu 

materiale neconforme  şi care sunt puse în operă necorespunzător. Astfel nu este 

respectată OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a 

fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice şi din 

Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările acestora); 

 Lipsa hidroizolaţiilor la nivelul subsolului şi a soclului; 

 Lipsa rampelor de acces şi a grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilităţi,  

lipsa echipamentelor de transport persoane cu dizabilităţi la etaje superioare necesare 

conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban 

aferent la exigenţele persoanelor cu handicap”; 

 Degradarea finisajelor din grupurile sanitare (gresie, faianţă şi zugrăveli); 

 Degradarea finisajelor din încăperi (pardoseli, placaje şi zugrăveli); 

 Degradări ale uşilor cu tâmplăriei din lemn, cu precădere a uşilor având foaia de 

uşă cu structură de tip fagure, cele de la casa scării etc.; 

 Degradări la nivelul feroneriei ferestrelor, sistemului de închidere, al mânerelor şi 

deficienţe la etanşeizare şi izolare termică; 

 Lipsa ferestrelor şi a uşilor eficiente energetic la accesele în clădire, casele de scară 
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şi grupurile sanitare; 

 Infiltraţii prin învelitoarii; 

 Aerisirea coloanelor de canalizare menajeră se realizează în pod, ceea ce produce o 

umiditate în exces în zona situată deasupra grupurilor sanitare, rezultând chiar apariţia 

mucegaiului pe pe elementele construcţiilor; 

 Crăpături apărute în pereţi; 

 Îmbătrânirea instalaţiilor electrice, instalaţii de iluminat interior şi exterior 

necorespunzătoare, lipsa sau neconformitatea instalaţiei de iluminat de siguranţă 

 Instalaţiile electrice de curenţi slabi pozate aparent pe faţadele cădirilor, neconformităţi 

şi lipsuri; 

 Dotarea necorespunzătoare cu instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendii; 

 Lipsa sau neconformitatea instalaţiilor de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet. 

 Instalaţiile sanitare de distribuţie apă rece şi caldă, respectiv canalizarea menajeră, 

necorespunzătoare şi uneori cu defecte majore; 

 Instalaţiile de canalizare pluvială colmatate; 

 Dotarea necorespunzătoare cu instalaţii de stingere incendii; 

 Instalaţii de incalzire sunt in sistem propriu pe combustibil solid (lemn) ; 

 

V.2. Despre sistemul de iluminat public 

 

Sistemul de iluminat public existent are un numar de 1302 stâlpi , din care 800 sunt 

dotaţi cu aparate de iluminat LED, iar 502 aparate de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 

de 36 W , 45 W , 70 W si 125 W. 

 

Tabelul nr.5.2. 

Situatia corpurilor de iluminat public cu vapori de sodiu 

      

Loc. Denumire strada 

Corp de il. 

36 W 

Corp de il. 

45 W 

Corp de il. 

70 W 

Corp de il. 

125 W 

Alesd Arena Sporiva 9       

Alesd Viitor (prelungire) 4       

Alesd Viitor 10 1   1 

Alesd Horea 10       

Alesd Mihail Sadoveanu 4       

Alesd Crinului     7   

Alesd Husia 5 3 2   

Alesd Bucegi 8       

Alesd George Cosbuc     3   

Alesd Castanilor 1   6   

Alesd Mioritei 4   1   

Alesd Plopilor 3 1 3   

Alesd General Bem 1       

Alesd Ady Endre 6       

Alesd Mihai Viteazu 5     1 

Alesd Bloc Z     2   

Alesd Teiului     6   
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Alesd Dambovitei 2   9 1 

Alesd Lunca Crisului 16       

Alesd Curte ANL 1 1       

Alesd Curte ANL 2   1     

Alesd Bartok Bela 9   2   

Alesd George Eminesc     3   

Alesd Gheorghe Dima 1   2   

Alesd T.Vladimirescu     4   

Alesd Bartok Bela       4 

Alesd Morii     1 3 

Alesd Viitorului 2     4 

Alesd 

Trandafirului + 

Victoriei       6 

Alesd Rasaritului 5       

Alesd Henri Coanda 2   2   

Alesd Richter Karoly 1 4 1 5 

Alesd Visinului 7 1 4 2 

Alesd Ion Ratiu 1   5   

Alesd 

Capat Visinului(zona 

Mat) 3       

Alesd Oborului 1   10   

Alesd Cartier Obor 26 1 1   

Alesd Spate Strand 10   1   

Alesd Emil Palade 12       

Alesd Nucului 7   8 2 

Alesd Crisan     8   

Alesd I Mai     5 1 

Alesd Nicolae Balcescu     4   

Alesd Apendice Nucului1     3   

Alesd Apendice Nucului 2     3   

Alesd Capat Nucului 4   2   

Alesd Mihai Eminescu 1   7   

Alesd Parcare Primarie     1   

Alesd Targului 3   1   

Alesd Parc casa de cultura 2       

Pestis Valea Morii 40   14 2 

Pestis Ulita Marghiti 7 5 24 2 

Pestis Valea de Sinteu 11   52   

Tinaud Integral localitate 20  3  

Padurea 

Neagra Integral localitate 30  5  

Total 

gen. 502 244 17 207 34 
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Reţeaua de alimentare existentă din orasul Alesd este aeriană in proportie de 90%, si 

terestra 10%,  sistemul se alimentează din 23 de puncte de distribuţie. In localitatile Pestis, 

Tinaud si Padurea Neagra  reteau de alimetare este 100% aeriana, sistemul se alimenteaza din 

4 puncte de distributie in loc. Tinaud, Padurea Neagra si 7 puncte de distributie in loc. Pestis. 

Aparatele de iluminat sunt fixate pe stâlpi stradali şi stalpi de tip lampadar/ornamentali 

(stalpi de tip lambadar/ornamentali sunt prezentii dupa cum urmeaza: Parc Scoala Constantin 

Serban – 5 buc., str. 1 Decembrie, Piata Unirii – 18 buc. , Cartier Soim – in zonele de acces in 

blocurile de locuinte). 

Pana in prezent primaria orasului Alesd a inlocuit  in proportie de 61,45 % din 

iluminatul public stradal, cu corpuri de iluminat LED dar scopul lor este de a inlocui in 

proportie de 100% sistemul vechi, cu un sistem de iluminat performant si modern. 

 

Situaţia existentă a sistemului de iluminat public vechi - prezintă următoarele 

probleme: 

 uzură morală; 

 s-a depăşit durata de viaţă a aparatelor de iluminat şi ale surselor acestora; 

 consum ridicat de energie electrică; 

 costuri ridicate pentru intreţinere; 

 nu se asigură cerinţele luminotehnice precizate în legislaţie din domeniu alfată 

în vigoare, nu sunt respectate clasele de iluminat nocturn pentru căile rutiere . 

 

Potrivit datelor inregistrate, costul aferent consumului energetic al iluminatului public / 

anual in 2016 in Orasul Alesd  este de  321,291.32  lei/an. 

 

 

 

V.3. Despre costurile aferente consumurilor energetice, de apă potabilă şi carburanţi 

La niveul orasului Alesd s-au înregistrat următoarele costuri aferente consumurilor 

de energie electrică şi apă potabilă: 

 

Tabelul nr.5.3. Consum Energie electrica aferenta anilor 2016/2017 

NR. CONSUMATOR KW 2016 KW 2017 

1. Sectia exterioara de pneumologie/TBC 43268 19320 

2. Spitalul Orasenesc Alesd 145908 74310 

3. Colegiul tehnic Al. Roman Alesd 76800 31200 

4. Liceul Teoretic Ct Serban 80250 38460 

5. Cresa Alesd 21120 11827 

6. Gradinita cu program normal Alesd 44538 19222 

7. Gradinita cu program prelungit Alesd 32062 19870 

8. Gradinita localitatea Pestis 0 0 

9. Scoala primara Nr.1 Alesd 0 0 
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10. Scoala Primara Padurea Neagra 7056 2021 

11. Primaria Orasului Alesd 57440 12825 

12. Biblioteca Octavian Goga 19740 5217 

13. Iluminatul public pe intreg orasul 596088 168668 

14. Casa de cultura 2075 0 

 TOTAL 1126345  

 
Tabelul nr.5.4 Apa potabila anul 2016 

NR. CONSUMATOR Mc LEI/AN 

1. Colegiul tehnic al. Roman Alesd/ Centrul de 

zi pentru persoane varstnice 4942 
12355 

2. Liceul teoretic Constantin Serban 1209 3022 

3. Cresa Alesd/ gradinita cu program prelungit 

Alesd 368 
920 

4. Gradinita cu program normal Alesd 574 1435 

5. Scoala primara nr.1 Alesd/ gradinita 

localitatea Pestis 585 
1462 

6. Scoala primara Padurea Neagra 258 645 

7. Biblioteca Octavian Goga                                                                    69 172 

8. Casa de cultura Alesd                                                                            36 90 

9. Primaria orasului Alesd                                                                       58 145 

10. Policlinica Alesd                                                                                      355 887 

11. Spital orasenesc Alesd                                                                         5083 12707 

12. Sectia exterioara de pneumologie TBC                                         2691 6727 

13. Centrul multifunctional Obor                                                      60 150 

14. Sala de sport Alesd                                                                               76 190 

 Total 16364 40910 
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CAPITOLUL VI 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 
 

VI.1.Obiective strategice la nivelul Uniunii Europene în managementul energetic 

 

Obiectivul general al strategiei constă în satisfacerea imediată şi pe termen lung a 

cererii de energie electrică şi termică, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi 

siguranţă, cu limitarea impactului asupra mediului. 

Prin strategia energetică a orasului Alesd, se urmăreşte creşterea securităţii energetice 

prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea graduală a acestora în timp, pe baza 

conceptului dezvoltării durabile. În acest sens, în lucrare sunt prezentate succint potenţialele 

energetice şi resursele identificate la nivelul orasului,pentru a cunoaşte parametrii tehnico-

economici ai acestora, în scopul aplicării concrete a măsurilor care să ducă la exploatarea 

surselor regenerabile de energie de care dispune. 

În conformitate cu Politica Energetică a Uniunii Europene elaborată în anul 2007, 

energia este un element esenţial al dezvoltării la nivelul Uniunii, dar în aceeaşi măsură este 

o provocare în ceea ce priveşte impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. 

Comisia Europeană consideră absolut necesar ca UE să promoveze o politică 

energetică comună, bazată pe securitate energetică şi dezvoltare durabilă unde trebuie 

remarcat faptul că, sectorul energetic este unul din principalii producători de gaze cu 

efect de seră. 

În cazul neluării unor masuri drastice la nivelul UE, în ritmul actual de evoluţie a 

consumului de energie şi la tehnologiile existente, emisiile de gaze cu efect de seră vor 

creşte la nivelul UE cu circa 5% şi la nivel global cu circa 20% pana în anul 2030. 

Politica Energetică a UE are următoarele obiective: 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 în 

comparaţie cu cele din anul 1990; 

 Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în totalul mixului energetic de la 

mai puţin de 7% în anul 2006, la 20% din totalul consumului de energie al UE până în 

2020; 

 Creşterea ponderii biocarburanţilor la cel puţin 10% din totalul conţinutului 

energetic al carburanţilor utilizaţi în transport în anul 2020; 

 Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020. 

 Rezervele certe cunoscute de petrol pot susţine un nivel actual de consum doar 

până în 2040, iar cele de gaze naturale până în 2070, în timp ce rezervele mondiale de 

huilă asigură o perioadă de peste  200 de ani, chiar la o creştere a nivelului de exploatare. 

Previziunile indică o creştere economică la nivel mondial, ceea ce va implica un consum 

sporit de resurse energetice în viitor. Preocuparea statelor lumii pentru economisirea 

resurselor existente, va duce inevitabil la folosirea cu precădere a resurselor regenerabile de 

energie. În acest context, utilizarea energiilor regenerabile la nivel mondial, vine în 

sprijinul economisirii resurselor actuale epuizabile, din ce în ce mai solicitate. 

Este necesar ca aceste noi resurse să înlocuiască treptat resursele tradiţionale 

epuizabile, asigurând protecţia mediului natural şi securitatea energetică. 
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VI.2. Obiective strategice la nivelul naţional în managementul energetic 

 

Obiectivele principale ale Strategiei Energetice a României sunt: 

 Creşterea securităţii energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi 

limitarea dependenţei de resursele energetice neregenerabile; 

 Diversificarea surselor energetice din import şi a rutelor de transport a acestora; 

 Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport a energiei 

electrice şi gazelor naturale; 

 Potecţia infrastructurii critice; 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice; 

 Ppromovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile; 

 Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor 

aplicabile; 

 Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; 

 Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale şi servicii 

energetice; 

 Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi 

nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la reţelele de transport şi interconexiunile 

internaţionale; 

 Continuarea procesului de restructurare şi privatizăre în sectoarele energiei electrice, 

termice şi gazelor naturale; 

 Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi 

nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la reţelele de transport şi interconexiunile 

internaţionale; 

 Continuarea procesului de restructurare şi privatizării în sectoare!e energiei 

electrice, termice şi gazelor naturale. 

 
VI.3. Obiective strategice la nivelul orasului Alesd în managementul energetic 

 

Strategia energetică a orasului Alesd, are la bază Strategia Energetică Naţională a 

României, circumscrisă Directivelor U.E., urmărind obligatoriu următoarele direcţii : 

 Creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie  

 Creşterea  ponderii  biocombustibililor  la  cel puţin  10%  din  totalul combustibililor  

utilizaţi   

 Reducerea consumului global de energie primară cu 20%; 

 Utilizarea  raţională  şi  eficientă  a  resurselor  primare  neregenerabile  şi  scăderea  

progresivă  a ponderii acestora în consumul final; 

 Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de 

înaltă eficienţă; Obiectivele specifice care derivă din obiectivele generale amintite 

mai sus sunt: 

 racordarea oraşului şi satelor aparţinătoare la reţeaua naţională de alimentare cu gaz 

metan este una dintre cele mai necesare măsuri pentru dezvoltarea durabilă a unităţii 

administrativ teritoriale, aceasta contribuind atât la creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi a 

competitivităţii agenţilor economici, cât şi la reducerea riscurilor de poluare şi de incendiu; 
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 Monitorizarea consumatorilor energetici prin implementarea de programe pe termen 

scurt, mediu şi lung în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin protocolul de la Kyoto; 

 Asigurarea mentenanţei echipamentelor şi a dotărilor energetice în vederea 

asigurării prognozei de consum necesară participării la sursele internaţionale de energie; 

 Adoptarea unor soluţii moderne pentru creşterea randamentului de transformare a 

resurselor energetice dintr-o formă de energie în alta; 

 Elaborarea de programe de creştere a gradului de siguranţă in alimentarea cu 

energie a reţelelor in vederea asigurării previziunilor de consum cu acurateţe; 

 Montarea de echipamente pentru reducerea intensităţii luminoase a corpurilor de 

iluminat public; 

 Instruirea profesională pentru management energetic a personalului propriu al 

administraţiei locale; 

 Eficienţa energetică în cadrul locaţiilor şi serviciilor publice; 

 Consultanţă energetică pentru noile proiecte, concretizată prin aviz energetic unitar; 

 Identificare, proiectare şi avizare implementare pentru proiectele de energie 

alternativă; 

 Consultanţa şi analiza schemelor de montaj financiar, mai ales la proiectele noi cu 

componentă energetică, ale autorităţii publice locale; 

 Implementarea unui sistem de reacţie rapidă, alarmare şi supraveghere în caz de 

dezastre; 

Etapele necesare a fi întreprinse pentru atingerea unor parametri corespunzători de 

eficienţă  energetică pentru consumatorii aflaţi în subordinea orasului sunt: 

a) Inventarierea consumatorilor energetici; 

b) Monitorizarea consumurilor acestora; 

c) Auditul energetic: diagnosticarea situaţiei actuale a locaţiilor şi instalaţiilor, 

precum şi a consumului care este obiectul studiului, stabilirea bilanţului energetic de 

pornire, pentru consumatori principali care ocupă o pondere mare în consum, încadrarea 

consumatorilor pe grupe de consun precum şi pentru sistemul actual de iluminat public; 

d) Gestiunea furnizării de energie pe tipuri şi grupe de consumatori; 

e) Investiţii în instalaţii, echipamente şi punere în funcţiune necesare pentru o 

îmbunătăţire a eficienţei şi economisirea energiei. Pentru buna desfăşurare a activităţii de 

management energetic este obligatorie a fi instalată contoare performante cu citire de la 

distanţă. 

Este de asemenea necesară realizarea identificării şi actualizării configuraţiei reţelei de 

iluminat public, stabilirea punctelor de pierderi şi a modalităţii optime de realizare a 

reducerii de energie, prin montarea de economizoare centralizate in punctele de 

aprindere/comanda a iluminatului, sau prin înlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi 

cu posibilitate de dimming local, sau soluţii mixte, precum şi evaluarea posibilităţilor  de 

utilizare a resurselor locale de energie regenerabila. Aceste investiţii vor permite obţinerea 

de economii considerabile de energie; 

f) Mentenanţa şi exploatarea instalaţiilor: ce includ operaţiunile de întreţinere 

preventivă, operaţiunile de corectare şi toate sistemele de control şi de urmărire a 

instalaţiilor. Prin realizarea mentenanţei se asigură continuitatea consumului şi deci implicit 

creşterea predictibilităţii; 
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Din punct de vedere electric este necesar a se asigura mentenanţa, întreţinerea curentă 

şi exploatarea instalaţiilor electrice în vederea continuităţii serviciului şi pentru menţinerea 

securităţii instalaţiilor şi persoanelor. 

g) Sisteme de gestiune şi comunicare: pentru a oferi un serviciu de calitate. 

Pentru consumatorii noi direcţiile de acţiune ale managementului energetic se vor 

concretiza prin proiectare, consultanţă, emitere aviz energetic unitar, care va asigura că 

extinderile să se realizeze în ipotezele utilizării unor echipamente performante din punct 

de vedere energetic. 

Proiectele de diversificare a surselor energetice vor trebui să ţină cont de 

particularităţile geografice  ale oraşului, punându-se în balanţă efortul investiţional, 

programele naţionale de implementare a resurselor regenerabile şi penalităţile impuse de 

tratatele internaţionale pe probleme de mediu în cazul în care România nu atinge nivelul 

impus. 

Managementul Energetic va trebui să prezinte soluţii optime, care sa nu greveze 

bugetul local decât  cu sume mai mici decât economiile aduse, raportate la ipotezele iniţiale. 
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CAPITOLUL VII 

SITUAŢIA RESURSELOR ENERGETICE LA NIVEL NAŢIONAL 

 

 
România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ de resurse de energie 

primară: ţiţei, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, dar şi de un potenţial valorificabil 

de resurse regenerabile relativ modest în comparaţie cu alte state. 

Rezervele actuale de ţiţei ale României sunt estimate la aproximativ 73,7 mil. tone. 

Zăcămintele de gaze naturale sunt de asemenea limitate, producţia internă fiind în declin 

după 1990. Rezervele actuale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 mld.m3 în timp ce 

producţia de gaze naturale este în jur de 12,3 mld.m3 reprezentând aproximativ 60 % din 

consumul naţional anual total de gaze naturale. 

În condiţiile reducerii rezervelor de ţiţei şi gaze naturale, trebuie să crească rolul 

cărbunilor indigeni şi, în particular, al lignitului, în balanţa energetică naţională. 

Resursele de huilă din România cunoscute sunt de 705 mil. tone, din care 

exploatabile în perimetre concesionate 105 mil. tone. 

Resursele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil.tone, din care exploatabile 

în perimetre concesionate 445 mil.tone. 

Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate sunt de 1045 milioane tone. 

Resursele de minereu de uraniu de care dispune România prezintă un interes deosebit 

pentru economia naţională, având în vedere funcţionarea Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă şi 

dezvoltarea viitoare a programului de energie nucleară. Minereul de uraniu se utilizează 

pentru fabricarea în România a combustibilului nuclear destinat unităţilor nuclearo-electrice 

de la Cernavodă. 

Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului 

surselor regenerabile de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a 

României pe termen mediu şi lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii 

referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în acquis-ul comunitar în domeniu. 

Obiectivul strategic pentru anul 2010 stabilea ca aportul surselor regenerabile de 

energie în ţările membre al UE, să fie de 12% în consumul total de resurse primare. 

HG 443/2003, modificată prin HG 958/2005, stabilea pentru România ca ponderea 

energiei electrice din SRE în consumul naţional brut de energie electrică să ajungă la 33% 

pană în anul 2015, acestă pondere a fost asigurată şi chiar depăşită. 
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CAPITOLULVIII 

EVALUAREA POTENŢIALULUI SURSELOR DE ENERGIE 

REGENERABILE ÎN ROMANIA 

 

 
VIII.1. Potenţialul solar 

Tehnologia solară presupune captarea energiei luminoase atât prin infraroşu cât şi prin 

ultraviolete şi transformarea ei în energie termică şi electrică (transformare prin efectul 

fotovoltaic in energie electrica sau termica). Energia solară este folosită în vederea obţinerii 

energiei termice şi solare. 

Soarele este furnizorul principal de energie din sistemul nostru solar. Este o sfera de 

materie gazoasă cu fuziune nucleară constantă în centrul său.O parte a radiaţiei solare este 

disponibilă pentru noi aici pe pământ. 

Această radiaţie face ca viaţa pe planeta noastră să fie posibilă. Determină tot ceea 

ce este esenţial pentru viaţa noastră, fenomene naturale precum ploaie, vânt, fotosinteză, 

curenti oceanici şi multe altele. 

Pamantul primeste o parte mică dar semnificativă din această energie. Dar numai 

energia radiaţiei care atinge continentele însumeaza 219 miliarde kWh/an, ceea ce este egal 

cu de 2.000 de ori necesarul de energie pe plan mondial. 

La marginea exterioara a atmosferei noastre, intensitatea medie a radiaţiei ajunge la 

1370 W/m²  (constanta solară). Atunci când trece prin aerul care înconjoară pământul, o 

parte din radiaţii se "pierde" şi intr-o zi însorită de vară avem la dispozitie 800-1000 W/m² 

(radiaţii globale). 

Valorile anuale ale radiaţiei globale orizontale în România sunt cuprinse între 1000 – 

1400 kWh/m2∙an.  

Pentru obţinerea energiei termice se utilizează: 

 Colectori de joasă temperatură: absorbantul plastic sau registru ţevi – utilizat la 

instalaţiile pentru piscine; 

 Colectori de medie temperatură: colector plat, colectori cu tuburi vidate, colector cu 

tuburi vidate fixare uscată sau umedă, colector cu concentrator parabolic; 

 Colector de înaltă temperatură: colectori oglinzi – parcuri, oglinzile reflectă energia 

solară către un turn unde se încălzeşte un agent termic format din săruri speciale, acesta 

cedează căldură unui alt agent termic ce poate fi chiar apa. 

Pentru obţinerea energiei electrice se utilizează: 

 Panourile fotovoltaice de tip ”thin film” – subţiri, construite şi pe bază de vopsele 

foto-sensibile, randament maxim de 14%; 

 Panourile fotovoltaice de tip monocristaline sau policristaline, construite pe bază de 

siliciu-cristalin, randament maxim de 20%, cost 0,50 €/W (utilizate cel mai des); 

 Panourile fotovoltaice multi-joncţiune, absorb lungimi de undă diferite astfel ajung 

la un randament maxim de 40%. 

Realizarea unor instalaţii de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice 

presupune folosirea unuia dintre sistemele “on-grid” sau “off-grid”. Un sistem “on-grid” va 
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produce energie electrică pe care o va injecta în Sistemul Energetic Naţional, iar un sistem 

“off-grid” va produce energie electrică ce va asigura parţial sau integral consumul de energie 

electrică pentru un obiectiv – instituţie publică. În funcţie de sistemul de funcţionare ales se 

stabilesc echipamentele ce vor alcătui instalaţia de producere energie electrică. 

Interactiunea între radiaţia solară şi suprafaţa pământului creează un număr de procese 

de transformare naturală. O mare parte a radiaţiei solare transformată în energie termică 

poate fi gasită în  mediul  ambiant:  aerul,  solul, apa de suprafaţa,  fiind în mod  constant 

încălzite de către  radiaţia solară şi reprezintă astfel o sursă de energie regenerabilă. 

O altă parte a radiaţiei solare este convertită în biomasă prin procese biochimice 

(plante). Acest lucru se aplică şi combustibililor fosili (cărbune, petrol şi gaze naturale), 

considerate, de asemenea, energie solară, deşi au părăsit ciclul natural cu milioane de ani în 

urma. 

O parte relativ mică a energiei din radiaţia solară este convertita în vânt, ploaie şi 

valuri. Aceste procese determină metode de conversie de energie care au fost folosite 

pentru o lungă perioadă de timp, cum ar fi conversia energie din apă curgătoare sau vânt în 

energie mecanică şi electrică. 

Utilizarea energiei solare se imparte în sisteme pasive (arhitectură solară) şi sisteme 

solare active (Sisteme termice şi fotovoltaice). În cazul utilizării pasive a energiei solare 

radiaţiile sunt convertite în căldură printr-un design structural şi o arhitectură 

corespunzatoare folosind efectul de seră. În cazul utilizării active a energiei solare, aceasta 

este transformată în alte forme de energie cum ar fi energie electrică prin celule solare sau 

caldură prin intermediul colectoarelor. 

În cazul colectoarelor termice principiul de funcţionare se bazează pe conversia 

radiaţiei solare în caldură şi utilizarea acesteia pentru încălzirea apei. Apa caldă obţinută 

poate fi utilizată ca atare, sub forma de apă caldă menajeră sau ca agent termic primar 

pentru prepararea apei calde menajere într-un  acumulator. 

În unele cazuri se poate utiliza si ca agent termic pentru încalzire. Astfel energia 

solară captată este convertită în energie termică, aceasta este transportată în formă lichidă – 

agent termic (un amestec de apă şi antigel) prin intermediul unui ansamblu de conducte şi 

fitinguri către un echipament de stocare sau către un schimbător de căldură. Circulaţia 

agentului termic se realizează cu ajutorul unui grup de pompare şi printr-un sistem electronic 

de cotrol – automatizare. Pentru asigurarea necesarului de apă caldă în diferite aplicaţii se 

pot forma câmpuri de colectoare termice. 

În cazul panourilor fotovoltaice transformarea radiaţiei solare în energie electrică se 

bazează pe efectul foto descoperit de fizicianul francez Alexandre Edmond Becquerel în 

1839. Purtătorii de sarcină pozitivă şi negativă într-un obiect solid sunt eliberaţi în 

momentul în care sunt atinse de o rază de lumină. 

Materialul de bază pentru majoritatea celulelor solare produse pe plan mondial este 

siliciul, un semiconductor care devine conductiv electric în prezenţa radiaţiei solare. Siliciul 

este al doilea cel mai comun element având avantajul de a fi disponibil în cantităţi 

suficiente. Procesarea siliciului este complet sigură şi nu afectează mediul.Pentru producţia 

de celule solare, siliciul este îmbogăţit cu elemente chimice rezultând pe de-o parte un strat 

cu un surplus de purtători de sarcină pozitivă (dopare cu bor) şi pe de altă parte un strat cu 
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purtatori de sarcină negativă (dopare cu fosfor). În stratul care le separă pe cele două se 

creează un  camp electric intern.În momentul în care radiaţia solară cade pe el, apare 

tensiune electrică ce se colectează prin contacte subţiri din metal. Dacă contactele sunt legate 

la o sarcina electrică (consumator), se creeaza un curent continuu cu o tensiune de 0,50 V. 

Cu 1000 W/m² radiaţie solară (conditii standard de testare şi radiatie solară) o celula de 

siliciu de 10x10 cm poate să producă un curent maxim de 2 A.Deoarece diferite tipuri de 

aplicaţii necesită tensiuni şi puteri diferite, celulele individuale sunt încorporate în module 

mai mari cu o tensiune nominală de cca. 12 V. Pentru că celulele necesită protejarea 

împotriva şocurilor mecanice, dar şi împotriva umidităţii/condensului, ele sunt sudate în folii 

şi acoperite cu sticlă în rame de fixare. 

Pornind de la datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei 

solare în România. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare 

incidente pe suprafaţa  orizontală a teritoriului României. 

Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei 

solare incidente. 

Conform cu Harta potenţialului solar la nivelul României, Orasul Alesd se 

poziţionează la limita dintre zonele II şi III, dispunând de circa de 1300 KWh/m2, suficient 

pentru a lua în considerare potenţialul solar în vederea utilizării energiei solar termale şi 

solar fotovoltaice produsă din surse regenerabile. 

  

Figura 8.1. Harta potenţialului solar în România 
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VIII.2.Potenţialul eolian 

 

Sursa eoliană disponibilă este evaluată pe scară mondială la 57000 TWh/an. 

Producerea mondială de electricitate în 2000, a fost de 15000 TWh (ceea ce corespunde 

unei energii primare consumate de 40000 TWh), rezultând un randament al ciclurilor termo-

mecanice de 30-40%. 

Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul de electricitate pe plan 

mondial. În  acelaşi timp, principalul inconvenient al acestei surse de energie, o reprezintă 

instabilitatea vântului. În perioadele de îngheţ, ca şi în cazul caniculei, cazuri în care cererea 

de energie este ridicată, efectul produs de vânt este practic inexistent, fapt care a condus, în 

dezvoltarea instalaţiilor eoliene, la ataşarea unor alte instalaţii de energii regenerabile 

caracterizate de un mai bun echilibru în funcţionare, sau de sisteme de stocare a energiei 

electrice. 

Trebuie luat însă în calcul, în cazul sistemelor de stocare a energiei electrice de mare 

capacitate, preţul de cost ridicat al acestor sisteme, care sunt astăzi, în curs de dezvoltare. 

Valorificarea potenţialului eolian se poate realiza sub formă de energie electrică sau 

mecanică prin intermediul unei instalaţii eoliene cu ajutorul turbinelor eoliene. 

Constructiv, turbinele eoliene se pot împărţi două mari categorii: turbine cu ax orizontal şi 

turbine cu ax vertical. 

Turbinele cu ax orizontal sunt cele mai răspândite, fiind soluţia cea mai bună pentru 

parcurile eoliene de mare putere unde generatoarele au o putere instalată de ordinul MWh. 

Turbinele cu ax vertical sunt folosite pentru aplicaţii de putere mult mai mică, având în 

general o putere de câţiva kWh. 

Harta potenţialului eolian al României cuprinde distribuţia vitezei medii anuale a 

vântului pe teritoriul României conform analizelor efectuate în perioada 1961 - 2005. 

Conform hărţii potenţialului eolian al României se observa că orasul Alesd deţine 

posibilităţi medii de exploatare a potenţialului eolian datorită vitezei medii reduse a vântului 

şi a climatului de adăpost. 
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Figura. 8.2. Harta potenţialului eolian în României 

 

 
VIII.3. Potenţialul de tip biomasă 

 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 

agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, 

precum şi partea biodegradabilă a  deşeurilor industriale şi urbane. 

Valorificarea energetică a biomasei se poate realiza prin: 

 Arderea directă cu generare de energie termică; 

 Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2). 

 Fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH) - în cazul 

fermentării produşilor zaharaţi, biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul în amestec cu 

benzina, aceşti compuşi pot fi utilizaţi la motoarele pe bază de combustie internă; 

 Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi 

generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind 

utilizat la motoarele diesel; 

 Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel; 

 Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot 

fi ulterior fermentaţi la etanol. 

Dat fiind faptul ca in localitate  Alesd exista o statie de sortare, poate să beneficieze 

de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi al 

posibilităţilor de utilizare prin instalarea unei statii de biomasa. 
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VIII.4. Potenţialul microhidroenergetic 

 

Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printr-o mare variabilitate, atât în 

spaţiu, cât şi în timp. De asemenea apar variaţii mari în timp a debitelor, atât în cursul unui 

an, cât şi de la an la an. În lunile de primăvară (martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul 

anual, atingându-se debite maxime de sute de ori mai  mari  decât  cele  minime.  Toate  

acestea  impun  realizărea  unor  contrucţii  hidrotehnice în vederea compensării variaţiilor 

de debite. 

În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul 

teoretic al precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere 

de aproximativ 90 TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 

TWh/an. 

Conform harţii potenţialului de resurse regenerabile, podişului Transilvaniei îi este 

specific potenţialul microhidro. 

Figura 8.3. Harta resurselor regenerabile de energie în România  

 

Potenţialul microhidroenergetic poate fi valorificat sub formă de energie electrică şi 

energie mecanică. Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile 

sunt repezi, fie în zone joase, cu râuri mari. 

În figurile următoare sunt prezentate elementele principale ale unei amenajări hidro 

precum şi cele mai des întâlnite patru tipuri de amenajări ale microhidrocentralelor. 
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Figura 8.4. Elementele principale pentru o microhidrocentrală 

 

 
Figura 8.5. Tipuri de amenajări microhidrotehnice 
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VIII.5. Potenţialul geotermal 

 

 

 

 
Figura 8.6 Harta potenţialului geotemal in Nord Vestul Romaniei 

 

 

 

Prospecţiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis elaborarea 

unor harţi geotermice pentru întregul teritoriu al României, evidenţiind distribuţia 

temperaturii la adâncimi de 1,2,3 şi 5 km. Aceste hărţi indică zone favorabile pentru 

concentrarea resurselor geotermale în suprafeţele  circumscrise de 60-120° C, pentru 

exploatarea apelor geotermale producătoare de energie termică şi suprafeţe în care 

temperatura la peste 3 km adâncime are valori cuprinse între 250 şi 1250°C. Aceste zone 
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permit exploatarea energiei geotermice în vederea generării de energie electrică. 

Sunt regiuni unde resursele geotermale se utilizează la încălzirea şi prepararea apei 

calde menajere  în locuinţe individuale, servicii sociale (birouri, învăţământ, spaţii 

comerciale şi sociale etc.), sectorul industrial sau spaţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme 

pentru creşterea animalelor, s.a.). 

Avantajele resurselor geotermale: 

 energia rezultata este curata pentru mediul înconjurător si regenerabilă; 

 centralele geotermale nu sunt afectate de condiţiile meteorologice şi ciclul noapte/zi; 

 energia geotermală este de regulă mai ieftină decât cea rezultată din 

combustibilii fosili. Dezavantajele utilizării resurselor geotermale: 

 creşterea instabilităţii solului din zonă, putând fi cauzate chiar si cutremure de 

intensitate redusă; 

 zonele cu activitate geotermală se răcesc după câteva decenii de utilizare, deci nu 

se poate vorbi de o sursă infinită de energie, dar cu siguranţă avem de-a face cu surse 

regenerabile. 

 poate vorbi de o sursă infinită de energie, dar cu siguranţă avem de-a face cu surse 

regenerabile. 

In localitatea Alesd exista un strand cu apa termala, alimentat printr-un foraj la o 

adancime de aproximativ 1500 m, dar din informatiile existente se dovedeste faptul ca 

temperatura pe care apa termala o are la suprafata (maxim 46 de grade) nu poate asigura 

un confort termic, astfel incat sa poata alimenta locuinte sau cel putin institutiile 

publice.In cazul unor investitii suplimentare, care prevad utilizarea in paralel a unor 

pompe de caldura sau alte echipamente de incalzire a apei, se poate asigura o crestere a 

temperaturii apei astfel incat aceasta sa fie folosita la incalzirea locuintelor sau 

institutiilor publice.In cazul instalarii unor echipamente alternative de incalzire a apei se 

preteaza si instalarea unor panouri fotovoltaice pentru asigurarea energiei electrice 

necesare functionarii acestora. 

 

 
 

Figura 8.7.Strand Orasenesc Alesd 
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CAPITOLUL IX 

POTENŢIALUL ENERGETIC AL ORASULUI ALESD 

 

 
Având o populaţie de 10066 locuitori, număr ce reprezenta aproximativ 3,6% din 

populaţia urbană a judeţului şi 1,8% din întreaga populaţie a acestuia. Astfel, oraşul se 

situează pe locul 6 între unităţile administrativ teritoriale ale judeţului, fiind în acelaşi timp 

şi cel de-al şaselea oraş al judeţului după numărul de locuitori. Judeţul Bihor face parte din 

Regiunea de dezvoltare „Nord-Vest”, alături de judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, 

Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. 

Orasul Alesd este preocupat de consumul raţional şi eficient de resurse, de 

protecţia mediului, şi propune pentru perioada 2017-2023 o strategie energetică bazată 

pe măsuri progresive de reducere a consumurilor energetice, implementarea şi utilizarea 

surselor de energie regenerabile. 

Principalele direcţii pentru creşterea eficienţei energetice sunt: 

  IX.1. Realizarea managementului energetic; 

 IX.2. Realizarea de investiţii in instalaţiile existente de consum cu scopul reabilitării 

şi modernizării lor in vederea reducerii consumurilor actuale de energie fără a afecta însa 

confortul utilizatorilor aflatii în subordinea orasului Alesd; 

 IX.3.Producerea energiei din surse regenerabile. 

 
IX.1.Realizarea managementului energetic  

In aceasta perioada , 2017-2023, UAT- ALESD propune realizarea unui corp de 

functionari, din cadrul localitatii sau a unor structuri ce apartin acesteia, care vor urmari 

situatia periodica a consumurilor energetice a obiectivelor aflate in domeniul public sau 

privat si pentru care se achita costurile energiei electrice consumate, si vor propune 

masurile de eficientizare a reducerii costurilor din bugetul local. 

Masuri: 

1. identificarea sursele de finantare pentru implementarea proiectelor de imbunatatire 

a parametrilor energetici. 
 

Obiectivele managementului energetic ME propus sunt: 

 Analiza situaţiei existente; 

 Identificarea  problemelor existente  si  se stabilirea  masurilor 

necesare. 

 Reducerea riscurilor; 

 Reducerea emisiilor de CO2; 

 Reducerea costurilor; 

 Dezvoltarea strategică; 

 Motivarea factorilor implicaţi. 

 Identificarea sursele de finantare pentru implementarea proiectelor de 

imbunatatire a parametrilor energetici 

Pentru implementarea Strategiei de eficienţă energetică, Primăria orasului Alesd 
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trebuie să coordoneze şi să obţină o planificare energetică documentată. Planificarea 

energetică trebuie   să fie în concordanţă cu politica energetică şi să aibă ca rezultat 

activităţi care îmbunătăţesc continuu performaţa energetică. 

De asemenea se va urmării: 

 Sprijinirea unităţilor aflate în subordinea Primăriei Aleasd, a mediului privat 

şi a consmatorilor casnici să utilizeze mai judicios resursele consumatoare de energie; 

 Stabilirea unor condiţii de transparenţă şi facilitarea comunicării privind 

managementul resurselor energetice; 

 Sprijinirea şi stimularea unităţilor de exploatare a resurselor în aplicarea de 

noi tehnologii cu randamente energetice ridicate; 

 Crearea unui cadru optim pentru dezvoltarea măsurilor de eficienţă 

energetică de-a lungul lanţului de aprovizionare; 

 Sprijinirea şi stimularea îmbunătăţirii ME la nivelul fiecărei unitate pentru 

elaborarea şi implementarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Realizarea unui sistem de ME centralizat, care să integreze sisteme de 

management existente(de mediu, de sănătate şi securitate, de calitate). 

 
IX.2. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor aflate în subordinea orasului 

Aleşd 

 

Sunt necesare lucrări pentru creşterea performanţelor energetice ale clădirilor, în 

conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a 

fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice 

C107/1,2,3,4-2005 (cu completările ulterioare), inclusiv schimbarea tâmplăriilor. 

Pentru creşterea performanţelor energetice la nivelul orasului Alesd se propune: 

1. termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirilor, a soclurilor/subsolurilor tehnice, a 

planşeelor de peste pământ/subsolul tehnic, şi a planşeului de peste ultimul nivel, cu scopul 

de reducere la minim a pierderilor de căldură prin elementele de construcţie ale clădirilor; 

2. instalaţii termice cu funcţionare la randament ridicat, realizate cu echipamante şi 

materiale de actualitate având şi coeficienţi de performanţă ridicaţi, termoizolarea 

instalaţiilor de distributie agenţi termici, care vor asigura confortul termic pe parcursul 

întregului an; 

3. instalaţii electrice de iluminat general şi de siguranţă realizate cu aparate de 

iluminat cu surse LED, ce permit consumuri reduse de energie electrică şi asigură cerinţele 

luminotehnice solicitate; 

4. instalaţii electrice de prize şi putere adaptate noilor cerinţe şi dotări; 

5. instalaţii sanitare de ultimă generaţie permit economisirea apei, instalaţii de 

distribuţie termoizolate şi fără pierderi de apă; 

6. instalaţii de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice; 

7. instalaţii de preparare apă caldă menajeră cu panouri/colectori solari; 

8. modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public, realizarea de reţele 

subterane de alimentare aparate de iluminat, aparate de iluminat cu surse LED, sistem 

controlat prin telegestiune. 

9. Racordarea orasului si satelor apartinatoare la reteaua nationala de almentare cu 
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gaz natural; 

IX.3. Producerea energiei din surse regenerabile 

Producerea de energie din surse regenerabile are o pondere mare în efortul 

municipalităţii de reducere a costurilor energetice. 

a) Resurse energetice solare; 

b) Resurse energetice rezultate din biomasă; 

 

a) Resurse energetice solare 

Având în vedere expunerea solară bună, este oportună investiţia în sisteme de 

producere apă caldă folosind colectoare solare, respectiv producerea de energie electrică cu 

panouri fotovoltaice. 

La nivel local, pentru asigurarea unui grad ridicat de independenţă energetică la 

unităţile sanitare, la unităţile de învăţământ, la instituţiile de cultură şi artă, la obiectivele 

locale de sport şi agrement, la spaţiile comerciale şi birouri, este oprtună realizarea unor 

instalaţii de producere apă caldă folosind colectoare solare şi de producere energie electrică cu 

panouri fotovoltaice. 

Avantajele utilizării colectoarelor solare cu tuburi vidate în sistem local pentru 

obţinerea agentului termic sunt numeroase: 

 Funcţionează indiferent de temperatura exterioara, chiar şi iarna; 

 Tuburile vidate oferă performanţe bune şi pe timp înnorat, fiind capabile să 

capteze radiaţiile infraroşii care pătrund prin nori; 

 Datorită izolaţiei foarte bune oferită de vid, panourile funcţionează chiar şi în 

condiţii de temperatură scăzută (pana la -20 ° Celsius); 

 Colectoarele funcţionează chiar daca unul sau mai multe tuburi se sparg; 

 Tuburile vidate avariate sunt uşor de schimbat; 

 Oferă eficienţă energetică pe toată perioada anului şi poate asigura costuri zero cu 

combustibili convenţionali pentru cel puţin 5 luni pe an (pe perioada de vară); 

 Energia oferita de panouri este energie ecologica şi nu poluează mediul 

înconjurător. 

În paralel cu utilizarea colectoarelor solare se pot utiliza panourile fotovoltaice, energia 

electrică astfel obţinută poate asigura o parte din necesarul zilnic de energie electrică. 

Avantajele utilizării panourilor fotovoltaice pe suporţi fixaţi de/pe învelitoareavând 

cadru de aluminiu fără gradepentru obţinerea energiei electrice în sistem local sunt 

numeroase: 

 Costuri mici de întreţinere, după instalarea iniţială nu este nevoie de reparaţii 

deoarece nu există părti mobile care să necesite întreţinere sau înlocuire; 

 Durată lungă de viaţă, de până la 25 ani; 

 Eficienţă, panourile fotovoltaice reprezinta varianta optimă de transformare a 

energiei solare în energie electrică şi sunt foarte utile în zonele unde spaţiul este limitat; 

 Costuri reduse de instalare; 

 Rezistenţă îndelungată pentru expunerea la radiaţia solara; 

 În concordanţă cu prevederile privind protecţia mediului; 

 Permit amortizarea investiţiei pe termen scurt sau mediu, în funcţie de sitemul de 

funcţionare ales “on-grid” sau “of-grid”. 
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b) Resurse energetice rezultate din biomasă 

Orasul Alesd beneficiază de o statie de sortare a deşeurilor, astfel poate beneficia de 

valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului economic cât 

şi al posibilităţilor de utilizare.In cazul existentei unei statii de biomasa, deseurile 

menajere, sau cele care raman in urma sortarii pot fi suplimentate cu deseuri animaliere, 

colectate de la fermierii din zona limitrofa orasului Alesd. 

Astfel prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine orasul Alesd, 

dar şi prin preluarea comenzilor înaintate de localiatiile vecine, cantitatea de biomasă 

obţinută ar permite instalarea unei statii de biomasa .  

 

 
 

Figura 8.8 Statia de sortare a Orasului Alesd 
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CAPITOLUL X 

MIJLOACE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR IMPUSE PRIN 

STRATEGIA ENERGETICA A ORASULUI ALESD 

 

 
X.1. Parteneriate de tip public privat 

Unul din mijloacele legale prin care pot fi atinse obiectivele propuse sau impuse prin 

strategia energetică a orasului Alesd este crearea unui parteneriat public privat. 

Cadrul legal al acestui demers de Parteneriat Public Privat (PPP) este reprezentat de 

Legea 178 din 1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat, publicat in Monitorul Oficial 

676 din 5 octombrie 2010, precum şi a Ordonanţei de Urgenta nr. 39:2011 publicată în 

Monitorul Oficial nr.284/21.04.2011. Aceste acte normative reglementează modul de 

realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, 

finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi 

transferul unui bun sau serviciu public, după caz. 

Principiile care stau la baza unui parteneriat public privat 

 Nediscriminare, prin asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale 

pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura 

de încheiere a contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni 

contractant; 

 Tratament egal la stabilirea şi aplicarea procedurilor în orice moment al 

procesului de încheiere a contractului de parteneriat public privat, set de reguli şi cerinţe, 

precum şi criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze 

de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractanţi; 

 Transparenţă, aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare 

la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; 

 Proporţionalitate, asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul 

public, obiectul contractului de parteneriat public privat şi cerinţele solicitate, în sensul 

existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat 

public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, 

precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale; 

 Eficienţa utilizării fondurilor, aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor 

de parteneriat public privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură 

economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi 

efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi 

promovării dezvoltării durabile; 

 Asumarea răspunderii, determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor 

implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public privat, urmărindu-se 

asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul 

derulării acestui proces. 

Proiectul de parteneriat public-privat are in vedere următoarele: 

 Cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; 

 Modul de finanţare al proiectului de parteneriat public privat este privat; 
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 În cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a 

pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului 

de parteneriat public privat; 

 Alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public privat se face în mod 

proporţional şi echitabil Între partenerul public şi cel privat. 

Componenta PPP este reprezentată de: 

 Autoritate publica locală: organismul de decizie publica constituit şi funcţionând, 

după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru 

proiectele de parteneriat public-privat de interes local; 

 Investitor privat: orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, 

română sau străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre 

etapele unui proiect de parteneriat public privat; 

 Companie de proiect: societatea comercială rezidentă în România, având ca 

asociaţi sau acţionari atât partenerul public, cat şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod 

proporţional în funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public privat, partenerul  

public participând cu aport în natură. 

Rezultatele implementării proiectului de parteneriat public vor fi următoarele: 

 Optimizarea consumului energetic pentru consumatorii aflaţi în subordinea 

orasului Alesd; 

 Gospodărirea eficienţă a energiei sub toate formele ei; 

 Dezvoltarea strategiei specifice de optimizare a consumului; 

 Prognozarea cererilor viitoare de energie; 

 Creşterea gradului de siguranţa in alimentare pentru consumatorii; 

 Diminuarea pierderilor pe fluxul de producţie - transport-distribuţie-consum; 

 Diminuarea emisiilor de CO2. 

Durata PPP-ului trebuie sa fie in concordanta cu etapele necesare de normalizare a situaţiei 

energetice a acestor instituţii. 

Este astfel nevoie de o perioada de minim 30 de ani pentru a atinge un nivel de calitate, 

securitate  şi optimizare a costurilor energetice corespunzător standardelor internaţionale. 

Decizia implementării PPP cât mai rapid va conduce la evitarea unor incidente care pot 

perturba funcţionarea instituţiilor cu efecte economice negative majore. 

Parteneriatele publice private sunt generatoare de locuri de muncă datorită desfăşurării pe o 

perioadă mare de timp (20-30 ani) şi a complexităţii lucrărilor care implică personal bine 

specializat. 

Prin demararea proiectului de management energetic se estimează apariţia de noi locuri de 

muncă pentru diversele categorii profesionale cu efecte benefice asupra întregului lanţ 

economic. 

Personalul nou angajat îşi va aduce aportul la creşterea economiei prin taxele şi impozitele 

plătite. 

Pe plan local, piaţa muncii va fi influenţată în sens pozitiv, în favoarea muncitorilor calificaţi 

în domeniul managementului energetic, şi al domeniilor componente ale acestuia (iluminat 

public, reţele de fibră optică, sectorul termoenergetic - anvelopare şi termofaţade, etc.). 

Se apreciază că proiectul propus nu va avea impact negativ asupra condiţiilor economice 

locale şi nici nu va genera motive pentru nemulţumirea segmentului de public local. 
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X.2. Prin autoritatea locală 

O a doua varianta pentru implementarea strategiei energetice este gestionarea directă a 

problematicilor energetice de către autoritatea locală. 

Acest lucru presupune în primul rând mărirea structuri administrative şi de personal la 

nivelul aparatului administrativ cu preocupări active în domeniul energetic. 

Cuprinderea  lucrărilor  de  reabilitare  respectiv  a  investiţiilor  necesare  în  cadrul  

bugetului local. 

Angajarea de personal calificat şi cu experienţa în domeniul energetic. 

Contractarea directă a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice 

precum şi a execuţiei proiectelor noi. Contractarea unor servicii de consultanţă permanentă 

în domeniul energetic cu privire la implementarea etapizată a fazelor de eficientizare 

energetică cuprinse în prezenta strategie. 

Prezentul proiect influenţează în mod pozitiv mediul înconjurător şi este un factor 

important în strategia de protecţie a mediului prin: 

 Eficientizarea consumului de energie sub toate formele sale (electrică, termică, 

etc.) a consumatorilor aflaţi în subordinea orasului Alesd; 

 Reducerea pierderilor de energie pe reţele de distribuţie spre consumator; 

 Propunerea de soluţii moderne de alimentare a consumatorilor inclusiv 

alimentarea din surse alternative de energie curată (energie verde).  

 Încurajarea folosirii mijloacelor de transport nepoluante şi care să nu fie 

consumatoare de energie, în acest sens trebuie redescoperit mersul pe jos, care 

deşi este un lucru natural şi accesibil oricui, tinde să fie eliminat din activitatea 

cotidiană, pentru că în secolul vitezei, multa lume prefera autoturismul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66  

CAPITOLUL XI 

REZULTATE ESTIMATE PRIN ATINGEREA OBIECTIVELOR LA 

NIVELUL ORASULUI ALESD 

 

 
Problematica energetică devine o preocupare serioasă pentru orasul Alesd, dovadă 

fiind demersurile în acest sens. 

Prin programele pe care şi le propune, orasul Alesd urmăreşte îndeplinirea 

obiectivelor privind implementarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei durabile. 

Prin iniţiativa de finanţare a energiei durabile, obiectivele studiate cu propuneri de 

investiţii şi  estimări privind rezultatele sunt: 

 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea cu instalaţii de producere energie din 

surse regenerabile a instituţiilor publice; 

 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public; 

 Extinderea statiei de sortare cu o statie de biomasa; 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe; 

 Înfiinţarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice; 

 Racordarea oraşului şi satelor aparţinătoare la reţeaua naţională de alimentare cu 

gaz metan. 

 

 
XI.1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea cu instalaţii de producere energie din 

surse regenerabile a instituţiilor publice 

 

XI.1.1. Biblioteca Octavian Goga 

 

Adresa: str. Bobalna, nr. 11, oras Alesd, jud. Bihor. 

 

 
Figura 11.1. 
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SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată anul 2010: imobil existent, regim de înălţime Parter 

+ mansarda. 

Suprafete: 

Parter: 

S.c. = 487.36 mp; 

S.u. = 385.54 mp; 

 S.terasa = 10.18 mp. 

 

Mansarda: 

S.c. = 487.36 mp;  

S.u. = 376.93 mp. 

 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice –Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil solid (lemn); 

 Sanitare – reabilitate parţial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, 

reţea de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu 

incandescenţă şi fluorescente), prize şi receptoare de putere, protecţie împotriva 

loviturilor de trăsnet,  protecţie împotriva şocurilor electrice, 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 Termoizolatie la exterior. 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se propune,  termoizolare planşee de peste pământ cu un 

strat de polistiren extrudat,  termoizolare planşee peste ultimul nivel cu un strat de vata 

bazaltica; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC 

cu o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Reabilitarea instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, senzori de mişcare şi/sau 

prezenţă;  

 Reabilitarea instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; instalaţii 

de control acces;  

 Reabilitarea instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: obiecte sanitare vor 

fi dotate cu accesorii pentru reducerea  consumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu 

baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu 

fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţi de stingere 

incendii cu hidranţi interiori şi/sau exteriori); instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea a instalaţiilor termice existente, prin introducerea unui sistem 

centralizat pe combustibil gazos; echipamente necesare în Centrala termică pentru 

producerea agentului termic necesar la încălzire şi la prepararea apei calde menajere, 
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inclusiv automatizarea aferentă; reţea de dsistribuţie agent termic echilibrată 

corespunzător;  

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Sistem de ventilatie cu schimbator de caldura. 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică,  energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi vizitatori, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un 

exemplu de urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

XI.1.2.Cantina sociala 

 Adresa: str. Bobalna, nr. 3, oras Alesd, jud. Bihor. 

 

 

 
Figura 11.2 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitata: imobile exitent, regim de înălţime P+S partial; 

Cladirea cantinei de forma dreptunghiulara, 30,40x18,40 ml, are un regim de inaltime 

Parter si Subsol partial. 

La parter  -  se gasesc holul de intrare cu grupurile sanitare pes exe pentru public, 

sala de mese cu cca. 132 locuri la mese,oficiul,bucataria cu prepararile,depozite,vestiare 

personal,birou, circulatii si scara de acces la subsol cu intrare separata din spatele cladirii. 

La subsol – sunt amplasate spatii tehnice – centrala termica si spatii necesare 

depozitarii. 

Structura de rezistenta a cladirii se compune din adre de beton armat monolit,avand 
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trei deschideri de 6,0 m pe o directive si cinci travei de 6,0 m pe directia 

perpendicular.Fundatii din beton izolate sub stalpi,f undatii continue sub pereti, planseu din 

beton armat monolit. 

Finisajele si tamplaria sunt de buna calitate. 

Starea tehnica a cladirii este foarte buna intrucat in anul 2004 a fost reabilitata 

(reamenajata ca si compartimentare,inlocuita tamplaria si finisajele,refacute instalatiile 

termice si dotata centrala termica proprie). 

 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – reabilitate: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil 

solid (lemn); 

 Sanitare – reabilitate parţial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, 

reţea de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu 

incandescenţă şi fluorescente), prize şi receptoare de putere; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat(se recomanda folosirea polistirenului extrudat, intrucat 

imobilul este situat in incinta Colegiului Tehnic Al Roman Alesd si in apropierea terenului 

de sport), termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren extrudat; termoizolare planşee 

de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat,  termoizolare planşee peste ultimul nivel 

cu un strat de vata bazaltica; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu 

o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: firide de distribuţie şi tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică 

nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă 

realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, 

dimabile, compatibil protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi 

pentru alimentare receptoare de putere; instalaţii de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet 

şi pentru protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 
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closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţi de stingere incendii cu hidranţi interiori şi/sau exteriori); 

instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea a instalaţiilor termice existente, prin introducerea unui sistem centralizat 

pe combustibil gazos; echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului 

termic necesar la încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea 

aferentă; reţea de dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător;  

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Sistem de ventilatie cu schimbator de caldura. 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 30 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică,  energie termică şi apă potabilă, totodată instalaţiile de 

producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la 

amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi vizitatori, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu 

de urmat şi pentru mediul privat. 

 

XI.1.3.Spitalul Orasenesc Aleşd 

 Adresa: str. 1 Decembrie, nr. 3 Oras Alesd, jud. Bihor.  

 

 
Figura 11.3 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil exitent,format din 3 corpuri de cladire. 

 C1 cu regim de inaltime P+1E  

SUPRAFATA DESFASURATA  = 1571.89 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER = 805.60 mp 

SUPRAFATA UTILA  PARTER = 539.01 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ = 766.29 mp 

SUPRAFATA UTILA  ETAJ = 559.87 mp 

 C2 cu regim de inaltime P+M 
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SUPRAFATA DESFASURATA  = 232.14 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER = 116.07 mp 

SUPRAFATA UTILA  PARTER = 83.72 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ = 116.07 mp 

SUPRAFATA UTILA  ETAJ = 92.11 mp 

 C3 cu rgim de inaltime P+1E 

SUPRAFATA DESFASURATA  = 1463.53 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER = 726.38 mp 

SUPRAFATA UTILA  PARTER = 555.79 mp 

SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ = 737.15 mp 

SUPRAFATA UTILA  ETAJ = 598.24 mp 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitate – Prepararea agentului termic pentru incalzirea spatiilor 

interioare este furnizat de la o centrala termica aflat in incinta obiectivului. Prepararea 

agentului termic in cadrul acestei centrale se face prin intermediul a trei cazane pe 

combustibil solid, cu randamente foarte scazute, ceea ce duce la consumuri exagerate in 

ceea ce priveste consumul de combustibil. A doua problema constatata a fost lipsa de 

spatiu in ceea ce priveste amplasarea combustibilului necesar , lemnele fiind transportate 

zilnic de la cativa km distanta, ceea ce duce la cresterea chetuielilor de exploatare si la 

alocarea unor resurse nejustificat. Instalatiile de incalzire interioare sunt realizate in 

sistem bitubular (tur/retur), iar radiatoarele sunt din fonta sau otel. Distributie interioara 

este inferioara,cu coloane verticale si legaturi ale corpurilor de incalzire la acestea. 

Legaturile acestora s-a facut cu circulatia agentului temic sus-jos, pe aceeasi parte sau in 

diagonala. Aerisirea intregului sistem facandu-se prin coloane comune ce se vor conduce 

spre vasele de dezaerisire amplasate la nivelele superioare. Dimensionarea corpurilor de 

incalzire s-a facut dupa standardele si normativele aflate in vigoare la data proiectarii 

intregului sistem. 
 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice  –  nereabilitate:  alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, 

reţea de distribuţie interioară, iluminat (aparate  de iluminat având lămpi cu 

incandescenţă şi fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi (date-voce, 

detectare şi alarmare efracţie, supraveghere video); 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse 

regenerabile. 

 Cladirea este monument istoric inregistrata in Lista Monumenteleor Istorice 

Castelul Bathyanyi, cu numarul BH-II-m-B-01097.  

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se va tine cont de recomandarile Directiei de cultura 

Bihor sau Ministerului Culturii respectiv legislatiei aplicabile monumentelor istorice 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie de 

lemn,  cu o eficienţă energetică ridicată pentru pastrarea tuturor elementelor constructive 

initiale ale cladirii; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 



72  

conţine: firide de distribuţie şi tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică 

nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de 

siguranţă realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă 

ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza 

manual şi automat cu senzori de luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii 

de prize şi pentru alimentare receptoare de putere; instalaţii de protecţie împotriva 

loviturilor de trăsnet şi pentru protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele 

vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; 

instalaţii de canalizare ape meteorice; instalaţi de stingere incendii cu hidranţi interiori 

şi/sau exteriori); instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea a instalaţiilor termice existente, prin introducerea unui sistem 

centralizat pe combustibil gazos sau utilizarea energiei gotermale prin folosirea pompelor 

de căldură sol-apă pentru încălzire în perioada rece combinat cu instalatie actuala pentru 

acoperirea perioadelor de varf. Instalaţia interioară va fi cu corpuri de încălzire specifice 

instalatiilor cu pompe de caldura . De asemenea instalatia poate asigura si racirea pe 

perioada de vara crescand astfel confortul interior.   

 
Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 50 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator de caldura. 

 Instalarea pompelor de căldură sol-apă pentru încălzire în perioada rece combinat 

cu instalatie actuala pentru acoperirea perioadelor de varf. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică,  energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi pacienti, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un 

exemplu de urmat şi pentru mediul privat. 
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XI.1.4. Centru de zi pentru persoane varstnice 

Str. Ciocarliei, nr. 4,  oras Alesd, jud. Bihor; 

 
Figura 11.4 

 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitat prin proiect cu finantare europeana in anul 2011-2013 

Constructia are un regim de inaltime P+1E 

Cladirea dispune de urmatoarele spatii : doua sali de club(57.32 mp), doua Sali de 

relaxare (58.33 mp), sala de intretinere fizica (69.77mp), sala minipiscina (60.13mp), doua 

Sali de kinetoterapie (57.32mp), doua Sali de fizioterapie (69.77mp),sala oficiu (16.29mp), 

sala magazine (5.17mp), centrala termica (14.64mp), vestiare +grupuri sanitare+sala de 

dusuri (92.20 mp),holuri+casa de scara+casa de lift (71.72mp). 

Starea tehnica a cladirii este  buna intrucat in anul 2011 a fost reabilitata (reamenajata 

ca si compartimentare,a fost inlocuita tamplaria si finisajele,au fost refacute instalatiile 

tehnice si redotata,modernizata cu utilaje si mobilier,dotata cu centrala termica proprie si 

instalatiile aferente).S-au introdus prin proiectul de reabilitare executat, panouri solare cu 

instalatiile aferente si apa termala. 

Cladirea este reabilitata termic 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC 

cu o eficienţă energetic mai ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE in cazul in care 

prin proiectul de reabilitare ferestrele nu au fost propuse eficient energetic. 

 Introducerea unui sistem centralizat pe combustibil gazos;  
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 Instalarea unor surse altenative pentru energie electrica(panouri fotovoltaice) pe 

acoperisul cladirii 

 

 

XI.1.5. Ambulatoriu (Pliclinica) 

Str. Piata Unirii, nr. 16,  oras Alesd, jud. Bihor 

 

 
Figura 11.5 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ  
Detalii despre clădire – Cladire reabilitata intre anii 2011-2013 prin programul POR 

2007-2013. 

Constructia aflata in studiu are un regim de înălţime P+2E; 

Reabilitarea realizata prin proiect a prevazut in special interiorul cladirii, respectiv 

unele compartimentari interioare, introducerea unui lift interior, reabilitare grupruri 

sanitare, si dotare medicala. 

 Reabilitarea si modernizarea acestor ambulatorii vizeaza în primul rand dezvoltarea 

unui sistem de prevenire si tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de 

persoane afectate, precum si a unui sistem eficient de cabinete ambulatorii. 

 

 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat,  

termoizolare planşee peste ultimul nivel cu un strat de vata bazaltica; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC 

cu o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii 

cu tencuială decorativă de soclu. 
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 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: firide de distribuţie şi tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică 

nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de 

siguranţă realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă 

ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza 

manual şi automat cu senzori de luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii 

de prize şi pentru alimentare receptoare de putere; instalaţii de protecţie împotriva 

loviturilor de trăsnet şi pentru protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele 

vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; 

instalaţii de canalizare ape meteorice; instalaţi de stingere incendii cu hidranţi interiori 

şi/sau exteriori); instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea a instalaţiilor termice existente, prin introducerea unui sistem 

centralizat pe combustibil gazos; echipamente necesare în Centrala termică pentru 

producerea agentului termic necesar la încălzire şi la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; reţea de dsistribuţie agent termic echilibrată 

corespunzător;  

 Construirea unui acoperis de tip sarpanta. 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator de caldura. 

 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică,  energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi pacienti, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un 

exemplu de urmat şi pentru mediul privat. 
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XI.1.6. Cladirea primariei Alesd 

str. Bobalna, nr. 3, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 
Figura 11.6 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire –reabilitată, imobil exitent 

Starea tehnica a cladirii este buna intrucat ea a fost reabilitata (reamenajata ca si 

compartimentare,inlocuita tamplaria, reabilitata termic la exterior, si finisajele,refacute 

instalatiile tehnice si redotata). 

 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – incalzire cu lemn; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse 

regenerabile. 

 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolare planşee de peste pământ cu un 

strat de polistiren extrudat,  termoizolare planşee peste ultimul nivel cu un strat de vata 

bazaltica; 

 Reabilitarea instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor conţine: 

iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de iluminat 

dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil protocol 

DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de luminozitate, 

senzori de mişcare şi/sau prezenţă;  
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 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de 

control acces; suplimentarea instalaţiilor de supraveghere  video; 

 Inlocuirea obiectelor sanitare, acestea vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea  

consumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având ajutaj perlator 

pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi 

cu dublă spălare, etc.);  

 Reabilitarea a instalaţiilor termice existente, prin introducerea unui sistem 

centralizat pe combustibil gazos; echipamente necesare în Centrala termică pentru 

producerea agentului termic necesar la încălzire şi la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; reţea de dsistribuţie agent termic echilibrată 

corespunzător;  

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator de caldura. 

 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică,  energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi vizitatori, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un 

exemplu de urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78  

XI.1.7. Casa de Cultura 

str. Bobalna, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 

 
Figura 11.7 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Detalii despre clădiri – nereabilitat: se doreste reabilitare si dotarea constructie, 

pentru acest  lucru s-a depus un proiect la Compania Nationala de Investii. 

Casa de cultura din Alesd are o forma dreptunghiulara in plan cu dimeniuni 19.50 x 

61.00 m,avand un regim de inaltime P+1E .Dupa sistemul structural ,cladirea se incadreaza in 

categoria a(cladiri cu structure de rezistenta din zidarie). Dupa importanta ea face parte din 

clasa a II-a ,iar din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu ag = 0.08g 

si Tc = 0.7 s. Are o suprafata construita de 1095.00 mp si o  suprafata desfasurata de 

1680.00mp.  

Constructia are urmatoarele functiuni si spatii : 

 

Parter 

Holuri(146.53 mp), centrala temica (7.43mp), Grupuri sanitare (36.75mp), casa scarii 

(32.00mp), Sala  spectacole (244.80mp), Cabina actori (15.52 mp), Magazie (10.08mp), 

Scena (119.11mp), deposit recuzita (25.56mp), birou (14.38 mp), sala cazane (30.02mp), sala 

de festivitati (230.84mp), depozit scaune (43.90mp) 

Suprafata utila parter – 965.86 mp 

 

Etaj 

Café bar (88.46mp), Grup sanitar (2.23mp), birouri (23.88), hol acces (21.40mp), 

radio (29.41mp), cabine transmisie (11.97mp), depozit recuzita (28.32mp), birouri carte 

funciara(62.12mp), arhiva carte funciara (29.78mp), spatiu dat in chirie (68.95mp), casa scarii 

(32.00mp) 

Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor de calitate in constructii portivit 

legii a cladirii este buna, cu exceptia zonei coltului de nord-vest.In peretii din aceasta zona  

sunt crapaturi cu deschiderea de pana la 2 cm.Crapaturile sunt inclinate indicand o tasare a 

coltului de nord-vest.In acest colt exista si un burlan pentru apa de pe acoperis si nu este 

exclus ca tasarea coltului sa fie rezultatul infiltrarii apei de ploaie la terenul de 

fundare.Crapaturile sunt vechi de cca. 15 ani ,iar dupa aparitia lor s-a facut o subturnare a 
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fundatiilor din aceasta zona (in urma cu circa 10 ani). Sondajul facut la fundatie in zona 

coltului a pus in evidenta o adancime de funadre de cca 2.00m,la care se adauga o subturnare 

de inca 50 cm.In sondaj fundatia nu a fost fisurata. 

Sarpanta este intr-o stare de degradare aproape totala desi exista izolat elemente 

deformate peste limita admisa.Invelitoarea este degradata in proportie de cca. 70%. 

Finisajele sunt vechi si degradate.Instalatiile purtatoare de apa nu mai prezinta 

siguranta,ele se sparg frecvent iar apa pierduta degradeaza elementele de constructive si 

inmoaie terenul de fundare.Instalatia electrica nu mai corespunde activitatii actuale,iar 

tamplaria nu asigura izolatia termica necesara.Cladirea nu are instalatie de incalzire. 

 

Infrastructura : 

Fundatiile cladirii sunt de tip continue rigide din beton,probabil cu evazari sub stalpii 

pe care reazama grinzile de planseu.Latimea fundatiei in sondaje este de 50 cm,iar adancimea 

de fundare este de cca. 2,00m(terenul avand o usoara inclinare). Stratul de fundare este o 

argila nisipoasa. 

 

Suprastructura : 

Pereti portanti din zidarie de caramida de 37,5 cm la exterior, respective 25 cm la 

interior,pe fundatii din beton. 

Planseele sunt din beton armat monolit. 

Planseul peste sala de spectacole si peste sala de festivitati are grinzi transversale 

intoarse cu sectiunea de 0,40 m x1,00 m dispuse la o distanta de 3,00 m intre ele ,de care sunt 

suspendate grinzi longitudinale dese si placa de beton armat. 

Grinzile transversale reazama pe stalpi de caramida cu sectiunea de 0,50m x 1,00 m. 

Sarpanta este din lemn cu invelitoare din tigla ceramica, fiind in stare foarte proasta. 

Invelitoare este degradata in proportie de 70%. 

Exterioare :     - tencuieli decorative culoare gri cu ancadramente din culoare alba 

-                       -Tamplariile in marea lor majoritate sunt din lemn,cu cateva exceptii 

de usi si ferestre care sunt realizate din PVC cu geam dublu termoizolant 

Interioare :     -  zugravelile interioare sunt obisnuite, in diverse culori, pardoselile 

sunt   

din mozaic venetian la Sali si din parchet la birouri, 

-                       -Peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida de 12,5 cm 

grosime 

Constructia ete racordata la urmatoarele utilitati : current electrica,apa si 

canalizare.Caldirea nu dispune de instalatie de incalzire.  

SITUAŢIA PROPUSĂ  

In urma investigatiilor facute asupra cladirii , se considera a fi necesare urmatoarele 

lucrari de reparatii si consolidare: 

 Consolidarea peretilor afectati de fisuri si crapaturi din zona coltului nord-vest 

 Sarpanta va fi integral inlocuita 

 Jgheaburile de apa pluviala vor fi inlocuite si mentinute permanent in stare de 

functionare 

 Toate instalatiile purtatoare de apa din cladire vor fi inlocuite 

 Este necesara inlocuirea instalatiei electrice si a tamplariei 

 Se va dota cladirea cu instalatie de incalzire centrala 

 Se vor reface toate finisajele 

La partea exterioara a cladirii se impun masuri de reparare/renovare a tuturor fatadelor 

datorita starii de deteriorare in care se afla cladirea.Acest lucru se poate realiza fie prin 

repararea portiunilor de tencuiala deteriorate si rezugravirea intregii fatade sau prin aplicarea 
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unui termosistem si retencuirea integral a fatadelor.Tinand cont de recomandarile din 

expertiza termica care s-a realizat, reabilitarea propusa aduce un plus de izolare termica ,acest 

lucru contribuind la confortul interior.Totodata la partea de fatade se vor face lucrari de 

inlocuire a ferestrelor si usilor care nu mai corespund din punct de vedere al izolatiei  termice 

si care se afla intr-o stare avansata de degradare.Acestea vor fi inlocuite cu ferestre din lemn 

si geam termopan, sau,in functie de bugetul alocat,se poate opta si pentru tamplarie din PVC 

cu textura de lemn care sa se apropie din punct de vedere esthetic cat mai mult de cele 

existente,nemodificand astfel aspectul original al cladirii. 

La partea de acoperis se vor executa lucrari de refacere noua a structurii de lemn a 

acestuia care in unele zone a avut de suferit datorita starii de degradare a invelitorii,cat si la 

toata invelitoarea care prezinta elemente deteriorate – tigle sparte. Jgheaburile si burlanele se 

vor inlocui in totalitate deoarece in cea mai mare parte ele sunt deteriorate sau lipsesc. 

La partea interioara a cladirii sunt necesare lucrari de renovare care include refacerea 

zugravelii si a finisajelor peretilor cat si a tavanelor.Acest lucru e necesar datorita starii 

invechite a finisajelor care in cea mai mare parte nu au fost renovate de la darea in folosinta a 

cladirii, iar in spatiile in care s-au facut renovari ,acestea au avut ca destinatie discoteca, 

respectiv barul care a functionat in incinta.Totodata se recomanda refacerea instalatiei 

electrice a cladirii care nu mai corespunde cu normele in vigoare si care este de asemenea 

invechita. 

Din punct de vedere functional cladirea va deservi in continuare scopului pentru care 

a fost construita si anume cel de casa de cultura,renuntandu-se la spatiile date in chirie care 

adapostesc alte functiuni. Astfel se  impun unele masuri de recompartimentare si remodulare 

a spatiilor interioare existente necesare pentru aducerea cladirii la normele sanitare si 

functionale impuse de actuala legislatie. 

Toate aceste spatii necesita lucrari de renovare deoarece se afla intr-o stare avansata 

de degradare ,pornind de la starea proasta a ferestrelor si usilor pana la starea proasta a 

pardoselii si a finisajelor peretilor si tavanelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

XI.1.8. Sectia exterioara de pneumologie/TBC 

str. Richter Karoly, nr.2, oras Alesd, jud. Bihor 

 

 

 
Figura 11.8 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil existent, regim de înălţime 

Dpartial+P+E, structura: fundaţii din beton armat şi zidărie din cărămidă plina. 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitate:- incalzirea prin central termica prprie pe combustibil 

solid (lemn); 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, 

reţea de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă şi 

fluorescente), prize şi receptoare de putere, protecţie împotriva loviturilor de trăsnet, protecţie 

împotriva şocurilor electrice, curenţi slabi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 Cladirea este catalogata ca monument arhitectonic de interes local, conform HCL 

numarul 13/2001. 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat sau vata bazaltica, termoizolare soclu cu un 

termosistem de polistiren extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de 

polistiren extrudat, termoizolare planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren 

expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 
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 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie 

preferabil de lemn cu o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic 

intens, rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste 

care să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii 

cu tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: firide de distribuţie şi tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică 

nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă 

realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, 

dimabile, compatibil protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi 

pentru alimentare receptoare de putere; instalaţii de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet 

şi pentru protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţi de stingere incendii cu hidranţi interiori şi/sau exteriori); 

instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta 

va asigura cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea 

ce priveşte instalaţiile electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. 

Supravegherea şi controlul sistemelor de instalaţii cu grad ridicat de complexitate implică 

un efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de 

Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un sistem 

bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează şi comandă echipamentele 

mecanice şi electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem 

reduce efortul de urmărire şi conducere, oferă posibilitatea gestionării informaţiilor obţinute 

de la echipamentele conectate în reţea de către un server central, şi/sau distribuirea acestor 

informaţii către mai multe puncte de lucru prin reţeaua locală. Prin intermediul unei 

conexiuni la internet sistemul poate furniza informaţii în timp real despre funcţionarea 

clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune  internet. 
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Reducerea consumului de energie şi a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 

250 W monocristaline, P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi vizitatori, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu 

de urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1.9. Colegiul Tehnic al. Roman Alesd- corpul vechi 

str. Ciocârliei, nr.4, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 
Figura 11.9 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată: constructia are regim de înălţime P+3E; 

 Corpul vechi al scolii are o suprafata totala de 1780 mp.  

 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitate: 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, reţea 
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de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă 

şi fluorescente), prize şi receptoare de putere; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 Colegiului Tehnic Alexandru Roman , functioneza  in orasul Alesd, strada Ciocarliei 

nr.4, judetul Bihor . Colegiul  gazduieste in prezent un numar  aproximativ de 1013 elevi,  

distribuiti in invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal,   dispunand de o baza 

materiala formata din 43 sali de clasa si cabinete scolare, 7 laboratoare, 1 atelier, 1 sala de 

sport, 1 teren de sport. Salile, cabinete si laboratoarele care sunt distribuite in 6 corpuri de 

cladire.   

  

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

Lucrarile necesare in vedrea eficientizarii energetice a cladirii, trebuie sa aiba in vedere 

urmatoarele: 

 La partea de acoperis se vor executa lucrari de refacere noua a structurii de lemn a 

acestuia care in unele zone a avut de suferit datorita starii de degradare a invelitorii,cat si 

la toata invelitoarea care prezinta elemente deteriorate – tigle sparte. Jgheaburile si 

burlanele se vor inlocui in totalitate deoarece in cea mai mare parte ele sunt deteriorate 

Este necesara deasemenea refacerea sarpantei peste acoperis, termoizolare planşee peste 

ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat sau vata bazaltica 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea ferestrelor cu unele având tâmplărie PVC cu o eficienţă energetică 

ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste 

care să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii 

cu tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 
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ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele 

vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; 

instalaţii de canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura  

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe 

învelitoare sau/şi sol, sistem echipat bazat pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, 

totodată instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera 

venituri care ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

XI.1.10. Liceul Teoretic Constantin Serban – corpul vechi 

str. Bobâlna, nr. 1bis, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 

 
Figura 11.10 
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SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Detalii despre clădire – nereabilitată - imobil exitent, regim de înălţime P+2E, cu o 

suprafata totala de 875 mp. 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitat: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil solid; 

 Sanitare – nereabilitat; 

 Electrice – partial reabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă şi 

fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi; 

 Diverse: exista un sistem instalat de furnizare a energiei termice pe baza de pompa de 

caldura. 

 

 Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd, functioneza  in orasul Alesd, cartier 

Soimul Nr. 1/A. Liceul gazduieste in prezent un numar  aproximativ de 1404 elevi, 

distribuiti in invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal,   dispunand de o baza 

materiala formata din 75 sali de clasa si cabinete scolare, 6 laboratoare, 1 sala de 

gimnastica, 2 terenuri sportive. Salile, cabinetele si laboratoarele sunt distribuite in 5 corpuri 

de cladire. 

 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o 

eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste care 

să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 
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receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire şi la prepararea apei 

calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de distribuţie agent termic echilibrată 

corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unităţi de aer 

condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea obiectivului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta 

va asigura cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce 

priveşte instalaţiile electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. 

Supravegherea şi controlul sistemelor de instalaţii cu grad ridicat de complexitate implică un 

efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de Management a 

Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un sistem bazat pe controlul 

computerizat, care urmăreste, monitorizează şi comandă echipamentele mecanice şi electrice. 

Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de urmărire şi 

conducere, oferă posibilitatea gestionării informaţiilor obţinute de la echipamentele conectate 

în reţea de către un server central, şi/sau distribuirea acestor informaţii către mai multe puncte 

de lucru prin reţeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza 

informaţii în timp real despre funcţionarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume 

acolo unde există o conexiune  internet. Reducerea consumului de energie şi a resurselor 

umane necesare sunt de asemenea două avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W policristaline, P= 10 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

 Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor 

aferente consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, 

totodată instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera 

venituri care ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 
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XI.1.11. Cresa Alesd 

str. Cartier Soimului, nr.38, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 

 
Figura 11.11 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Detalii despre clădire – nereabilitată - imobil exitent, regim de înălţime P+1E;  

in suprafata totala de 475 mp.  

 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitat: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil solid; 

 Sanitare – nereabilitat; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă 

şi fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 Cresa de  cartier  functioneza  in orasul Alesd,  Cartier Soimului, nr.38,  judetul Bihor. 

Cresa  gazduieste in prezent un numar de  aproximativ de 26 de copii si este in subordinea 

Primariei Orasului Alesd. 

  

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii 

cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de 

polistiren extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren 

extrudat, termoizolare planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC 
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cu o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste 

care să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii 

cu tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele 

vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; 

instalaţii de canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W monocristaline, P= 2 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasuluii va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 
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XI.1.12. Gradinita cu program normal Alesd 

str. Teiului, nr.2, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

 

 
Figura 11.12 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Detalii despre clădire – nereabilitată - imobil exitent, regim de înălţime P in suprafata 

totala de 475 mp 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitat: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil 

solid si pompe de caldura 

 Sanitare – nereabilitat; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, 

reţea de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă şi 

fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

Exista un sistem instalat de furnizare a energiei termice pe baza de pompa de caldura. 

 

 Gradinita cu program normal Alesd , functioneza  in orasul Alesd, strada Teiului nr.2  

si este structura a Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd. Gradinita gazduieste in prezent 

un numar  aproximativ de 108 copii. Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd dispune de o 

baza materiala formata din 75 sali de clasa si cabinete scolare, 6 laboratoare, 1 sala de 

gimnastica, 2 terenuri sportive. Salile, cabinete si laboratoarele  sunt distribuite in mai multe 

locatii.              

     

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 
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termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de vata bazaltica; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o 

eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste care 

să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire şi la prepararea apei 

calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de dsistribuţie agent termic echilibrată 

corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unităţi de aer 

condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 Inlocuirea invelitorii acoperisului, prin montarea unei invelitori pe care pot fi 

amplasate si panouri fotovoltaice si/sau panouri solare. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, 

montate pe 

învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W 
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monocristaline, P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

XI.1.13. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public Alesd 

 

Sitemul de iluminat public studiat va conţine: 

 Iluminatul căilor rutiere; 

 Iluminatul zonelor pietonale; 

 Iluminatul parcurilor, podurilor, a monumentelor, etc.. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivelul orasului Alesd pe direcţia 

iluminatului public, prin prezenta Strategie de eficienţă energetică se propun o serie de 

măsuri care vor avea ca rezultat: 

 Reducerea consumului de energie electrică, şi implicit reducerea costurilor datorate 

consumului  de energie electrică; 

 Reducerea cheltuielior cu exploatarea; 

 Scăderea emisiilor de carbon datorate consumului redus de energie electrică; 

 Creşte calitatea iluminatului public, se îndeplinesc cerinţele luminotehnice pentru 

fiecare tip de iluminat; 

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal; 

 Securitatea persoanelor şi a bunurilor; 

 Va permite prelungirea activităţilor diurne; 

 Va contribui la înfrumuseţarea ambientului urban. 

Sistemul de iluminat public propus la nivelul orasului Alesd va presupune: 

 Racorduri la reţelele de distribuţie energie electrică de joasă tensiune existente; 

 Linii electrice subterane de 0,40 kV pentru alimentarea punctelor de aprindere 

iluminat public; 

 Înlocuirea Punctelor de aprindere iluminat public existente cu unele moderne ce vor 

fi compatibile cu aparatele de iluminat cu surse LED, punctele de aprindere iluminat public 

vor fi de tip automat; 

 Linii electrice subterane pentru legatura între punctele de aprindere, astfel încât 

acestea  să permită realizarea buclelor de iluminat public; 

 Linii electice subterane 0,40 kV pentru alimentare aparate de iluminat montate pe 

stâlpi; 

 Stâlpi de iluminat şi aparate de iluminat cu surse LED cu puteri între 20 W şi 90 W; 

 Sistem de telegestiune fără fir. 

Despre Sistemul de telegestiune fără fir pentru iluminatul public. 

Sistemul de telegestiune fără fir (wireless) al iluminatului public are rolul de a 
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monitoriza, comanda  si controla de la distanta aparatele de iluminat, intr-un mod facil, 

pentru a permite efectuarea de interventii prompte în caz de defect, dar şi reducerea costurilor 

aferente consumului de energie electrica şi a mentenanţei sistemului de iluminat public. 

Funcţiile sistemului de telegestiune fără fir pentru iluminatul public: 

 Transmiterea de la distanţa a comenzilor utilizând tehnologia fără fir (wireless), pe 

frecvenţe libere de licentă şi pe baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip 

deschis. Nu se  acceptă tehnologii de comunicare aparţinând unui singur producător pentru 

care este necesara licenta de utilizare/dezvoltare; 

 Posibilitatea de accesare a aplicaţiei web de către orice utilizator predefinit în sistem, 

de la orice terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) şi protejarea 

conexiunii minim cu parola şi nume utilizator; 

 Aprinderea/stingerea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, 

conform condiiţiilor impuse prin programe de funcţionare prestabilite, ce pot fi modificate în 

interfaţa utilizator în orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după montarea 

aparatelor de iluminat; 

 Menţinerea constantă a fluxului luminos, ce permite compensarea deprecierii 

fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile suplimentare datorate 

supradimensionarii iniţiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii consumate; 

 Utilizarea doar a fluxului luminos necesar, ce permite utilizarea în permanenţă a unei 

anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia (ex: 90 W in 

loc de 107 W), daca 

pentru obtinerea rezultatelor luminotehnice în teren este nevoie de un flux luminos 

intermediar faţă de cel oferit de lămpile existente pe piaţă; 

 Modificarea dinamică a fluxului luminos (dupa un program prestabilit, definit de 

beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos 

nominal, pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte 

condiţii predefinite; 

 Funcţionarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi 

transmise cel puţin la nivel de punct luminos, la nivel de strada, la nivel de oraş şi la nivel de 

grup de funcţionare (grup de lucru), în "timp real" (timp de raspuns maxim 30 minute); 

 Programarea si reprogramarea facilă, ori de cate ori este necesar, a unor profile de 

funcţionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de 

beneficiar; 

 Cunoaşterea de la distanţa a stării sistemului de iluminat public privind: starea 

aparatului de iluminat, disfuncţionalitaţi de funcţionare; 

Componentele sistemului de telegestiune fără fir pentru iluminatul public: 

 Aplicaţie web gratuită, realizată în limba romană, care sa permită: afişarea grafică a 

punctelor luminoase şi a dispozitivelor de control zonale/de grupuri pe o hartă în sistem GIS 

sau pe o hartă georeferenţiată; urmărirea în timp real a stării sistemului precum şi consultarea 

datelor înregistrate de  către sistem; configurarea dispozitivelor de control zonal şi a 

dispozitivelor de control individual; configurarea  sistemului  pe  o  structură  arborescentă,  

incluzand  nivelurile:  oraş,  cartier,  stradă,  punct luminos; 

 Dispozitive de control zonal/de grup, care transmit date către aplicaţia web folosind 
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reţele de date mobile şi comunică cu dispozitivele de control individual, în conformitate cu 

normele pe care a fost dezvoltata respectiva tehnologie, în frecvenţe libere de licentă. 

Fiecărui dispozitiv de control de grup ii vor putea fi alocate minim 100 de dispozitive de 

control individual. Dispozitivul de control zonal va fi prevazut cu memorie interna non-

volatila pentru salvarea datelor proprii şi a celor culese de la dispozitivele de control 

individual, incaz de intrerupere a comunicarii cu aplicaţia web sau a intreruperii alimentarii 

cu energie electrica; 

 Dispozitive de control individual, care permit comanda şi controlul independent al 

aparatelor de iluminat; controleaza aparatul de iluminat conform profilurilor de funcţionare 

definite la nivel de grup de functionare; utilizeaza cel putin protocolul de comunicare 1-10 V 

şi DALI, astfel încat aparatele de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice care au 

încorporate aceste protocoale de comunicare, indiferent de producatorul lor; permit comanda 

printr-un contactor intern a aprinderii/stingerii, pentru a face posibilă şi integrarea aparatelor 

de iluminat cu balast electromagnetic şi a balasturilor cu priză mediană (două niveluri/ puteri 

de funcţionare), ce pot fi comandate pentru reducerea fluxului luminos la pragul prestabilit; 

sunt prevazute cu ieşire suplimentară pentru controlul alimentarii cu energie electrică 

(pornit/oprit) a aparatelor de iluminat festiv, a panourilor publicitare; sunt prevazute cu 

contor pentru înregistrarea consumului de energie electrică. Permit integrarea de dispozitive 

de comanda externă (ex:senzori de prezenţă), prin intermediul unei intrări digitale sau 

analogice, pentru controlul individual sau în grup, a anumitor dispozitive de control din reţea, 

pe baza unei scheme de funcţionare prestabilită, pentru anumite zone. 

 

 

 

 

 

 

XI.1.14. Cresa si Gradinita cu program prelungit Alesd 

str. Cartier Soimul, nr.38, oras Alesd, jud. Bihor 

 

 

 
Figura 11.13 
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SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Detalii despre clădire – nereabilitată - imobil exitent, regim de înălţime P+1E+M in 

suprafata totala de 2265 mp. 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitat: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil solid; 

 Sanitare – nereabilitat; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă 

şi fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

 Gradinta cu program prelungit Alesd, functioneza  in orasul Alesd, strada Cartier 

Soimul, nr.38, judetul Bihor si se afla  in subordinea primariei Orasului Alesd respectiv 

Liceul Teoretic CT Serban.  

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat/vata bazaltica; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu 

o eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Realizarea unei iesirii de siguranta in caz de incendiu, scara metalica exterioara 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste 

care să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 
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 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W monocristaline, P= 2 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

XI.1.15. Gradinita din localitatea Pestis 

localitatea Pestis, strada  Valea Morii nr.3 ,orasul Alesd,judetul Bihor 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Detalii despre clădire –veche- nereabilitată - imobil exitent, regim de înălţime P in 

suprafata totala de 119 mp.  
 

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitat: Centrală termică proprie cu funcţionare pe combustibil solid; 

 Sanitare – nereabilitat; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă 

şi fluorescente), prize şi receptoare de putere, curenţi slabi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

  

 Gradinita cu program normal Pestis , functioneza  in localitatea Pestis, strada  Valea 

Morii nr.3 ,orasul Alesd,judetul Bihor  si este structura a Liceul Teoretic Constantin Serban 

Alesd. Gradinita gazduieste in prezent un numar  aproximativ de  23 copii.     
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SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o 

eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste care 

să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 
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învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 

250 W monocristaline, P= 2 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 
 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 

XI.1.16. Scoala primara nr.1 Alesd 

str. Ciocârliei, nr.4, oras Alesd, jud. Bihor; 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Scoala Primara Nr.1 , functioneza  in orasul Alesd, strada Ciocarliei nr.4, in Orasul 

Alesd , judetul Bihor. Scoala  gazduieste in prezent un numar  aproximativ de 500 elevi, 

distribuiti in invatamantul  primar.Are o suprafata totala de 640 mp.  

  

 

Detalii despre clădiri – NEREABILITATA: imobil existent,  

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereailitate: Centrale termice proprii cu funcţionare pe combustibil 

solid, centralele termice asigură agent termic pentru încălzire şi preparare apă caldă 

menajeră şi apă caldă pentru spălătorii; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă şi 

fluorescente), prize şi receptoare de putere, protecţie împotriva loviturilor de trăsnet,  

protecţie împotriva şocurilor electrice, curenţi slabi ; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse 

regenerabile. 

 

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 
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trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o 

eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste care 

să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii 

pentru reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având 

ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor 

closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea obiectivului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta 

va asigura cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce 

priveşte instalaţiile electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. 

Supravegherea şi controlul sistemelor de instalaţii cu grad ridicat de complexitate implică un 

efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de Management a 

Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un sistem bazat pe controlul 

computerizat, care urmăreste, monitorizează şi comandă echipamentele mecanice şi electrice. 

Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de urmărire şi 

conducere, oferă posibilitatea gestionării informaţiilor obţinute de la echipamentele conectate 

în reţea de către un server central, şi/sau distribuirea acestor informaţii către mai multe puncte 

de lucru prin reţeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza 

informaţii în timp real despre funcţionarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume 

acolo unde există o conexiune  internet. Reducerea consumului de energie şi a resurselor 

umane necesare sunt de asemenea două avantaje ale unui astfel de sistem. 
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Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W monocristaline, P= 2 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi elevi, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 

 

 

XI.1.17. Scoala primara Padurea Neagra 

localitatea Padurea Neagra, nr.57 ,orasul Alesd, judetul Bihor 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Scoala Primara Padurea Neagra, functioneza  in localitatea Padurea Neagra, nr.57 

,orasul Alesd, judetul Bihor  si este structura a Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd. 

Scoala  gazduieste in prezent un numar  aproximativ de  18 copii. Localitatea Padurea Neagra  

este o localitate izolata la aproximativ 25 de km de Orasul Alesd iar iar deplasarea pe timpul 

iernii este dificila.Are o suprafata totala de 444 mp.  

 

 

Detalii despre clădiri – NEREABILITATA: imobil existent,  

Detalii despre instalaţii: 

 Termice – nereabilitate: Centrale termice proprii cu funcţionare pe combustibil 

solid, centralele termice asigură agent termic pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră 

şi apă caldă pentru spălătorii; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din reţeaua stradală, reţea 

de distribuţie interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescenţă şi 

fluorescente), prize şi receptoare de putere, protecţie împotriva loviturilor de trăsnet,  protecţie 

împotriva şocurilor electrice, curenţi slabi ; 

 Diverse: nu este echipată cu instalaţii de producere energie din surse regenerabile. 

     

 

SITUAŢIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creşterea performanţelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 

aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice şi din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 
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completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereţilor exteriori ai clădirii cu 

termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren 

extrudat; termoizolare planşee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare 

planşee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Realizarea de uşi pentru evacuare din motive de siguranţă la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevaţiile construcţiei şi realizarea unor 

trotuare de gardă etanşe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o 

eficienţă energetică ridicată şi geamuri tip termopan cu Ar şi LowE; 

 Înlocuirea tuturor uşilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic 

intens; 

 Înlocuirea uşilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri 

pline; 

 Înlocuirea uşilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, 

rezistente la foc şi cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea uşilor din spaţiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uşi robuste care 

să asigure o rezistenţă în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea faţadelor cu tencuieli decorative structurate şi finisarea soclului clădirii cu 

tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi tari existente, acestea vor 

conţine: tablouri electrice; instalaţie de distribuţie energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior şi iluminat de siguranţă realizat cu aparate de 

iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienşă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acţionarea iluminatului se va realiza manual şi automat cu senzori de 

luminozitate, senzori de mişcare şi/sau prezenţă; instalaţii de prize şi pentru alimentare 

receptoare de putere; instalaţii de protecţia împotriva şocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalaţiilor electrice de curenţi slabi existente, acestea vor 

conţine: instalaţii de date-voce; instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu; 

instalaţii de detectare şi semnalizare efracţie; instalaţii de control acces; instalaţii de 

supraveghere video); 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor sanitare existente, acestea vor conţine: 

instalaţii de distribuţie apă rece şi apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru 

reducerea  conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă şi cu baterii de amestec având ajutaj 

perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet 

vor fi cu dublă spălare, etc.); instalaţii de canalizare ape uzate menajere; instalaţii de 

canalizare ape meteorice; instalaţii de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parţială/integrală a instalaţiilor termice existente, acestea vor conţine: 

cazane termice în condensaţie cu funcţionare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; 

echipamente necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la 

încălzire şi la prepararea apei calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; reţea de 

dsistribuţie agent termic echilibrată corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, 

ventilo-convectoare, unităţi de aer condicţionat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea obiectivului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta 

va asigura cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce 

priveşte instalaţiile electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. 

Supravegherea şi controlul sistemelor de instalaţii cu grad ridicat de complexitate implică un 

efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de Management a 

Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un sistem bazat pe controlul 

computerizat, care urmăreste, monitorizează şi comandă echipamentele mecanice şi electrice. 
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Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de urmărire şi 

conducere, oferă posibilitatea gestionării informaţiilor obţinute de la echipamentele conectate 

în reţea de către un server central, şi/sau distribuirea acestor informaţii către mai multe puncte 

de lucru prin reţeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza 

informaţii în timp real despre funcţionarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume 

acolo unde există o conexiune  internet. Reducerea consumului de energie şi a resurselor 

umane necesare sunt de asemenea două avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalaţii pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalaţii de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe 

învelitoare, sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalaţii de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-

grid”, montate pe învelitoare sau/şi sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri 

fotovoltaice 250 W monocristaline, P= 2 kW. 

 Sistem de ventilatie cu schimbator/recuperator de caldura 

 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă potabilă, totodată 

instalaţiile de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care 

ajută la amortizarea investiţiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice a imobilului 

studiat se va asigura un nivel ridicat de confort, securitate şi siguranţă pentru personalul 

angajat şi orasului, iar impactul asupra imagini orasului va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de 

urmat şi pentru mediul privat. 
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XI.1.18. Blocuri de locuinte – orasul Alesd 

Orasul Alesd, jud. Bihor 

 

 

Tabel nr. 11.1. CENTRALIZATOR BLOCURI 

Nr. 

crt. 

BLOC SUPRA

FATA 

(mp) 

AN 

C-TIE. 

OBSERVATII 

1 QR2 228 1978 4C=3,5,7, (restu 3c)-T=10ap 

2 QR1 228 1978 4C=3,5,7, (restu 3c)-T=10ap 

3 Q3 328 1977 3C=6,10,14, (restu 2c) 

4 F1 299 1973 3C=6,10,14,18, (restu 2c) 

5 E3 315 1972 3C=2,6,10,14,18, (restu 2c) 

6 B8 347 1972 3C=6,10,14,18, (restu 2c) 

7 B7 350 1972 3C=6,10,14,18, (restu 2c) 

8 D2 531 1971 30 ap 

9 D1 531 1971 30 apartamente 

10 M2 1787 1975 32 apartamente 

11 R4 407 1977 4C=3,7,11,15,19; 3C=2,6,10,14; restu-2C 

12 R1 407 1977 4C=3,7,11,15,19; 3C=2,6,10,14; restu-2C 

13 R3 316 1977 3C=6,10,14, (restu 2c) 

14 R2 407 1977 4C=3,7,11,15,19; 3C=2,6,10,14; restu-2C 

15 Bloc nr. 1 345 1964 12 apatamente cu 2C 

16 E2 315 1972 3C=2,6,10,14,18, (restu 2c) 

17 B4 364 1973 3C=6,14,18, (restu 2c) 

18 B2 364 1970 3C=7,15,19, (restu 2c) 

19 B6 362 1971 3C=6,10,14,18, (restu 2c) 

20 X16 350 1980 3C=6,10,14, (restu 2c) 

21 D4 531 1971 30 ap 

22 R5 407 1981 4C=1,4,5,8,9,12,13,16,17,20, (restu 2c) 

23 A1 551 1970 (12 ap. = 9,18/551/ap) 60 ap 

24 A2 551 1971 (12 ap. = 9,18/551/ap) 60 ap 

25 G1  242 1971 5 ap. cu 3C si 15 ap cu 2C 

26 G3 242 1971 20 ap. 

27 bl. 4 sc. A 550 1966 Anexe 920/1 = 71 mp.16 ap. 

28 bl. 4 sc. B 550 1966 Anexe 920/1 = 71 mp.;16ap. 

29  bl. 5 sc.A  550 1967 Anexe 919/5 = 60 mp.;16ap. 

30 bl. 5 sc.B  550 1967 Anexe 919/5 = 60 mp.;16ap. 

31 X1  PN 234 1979 20 ap. 

32 X2  PN 234 1979 20 ap. 

33 bl. 7  PN 270 1970 30 ap. 

34 C4 360 1970 30 ap. 

35 bl. 6  PN 270 1969 30 ap. 

36 bl. R1  PN 284 1980 16,92 mp/ap. 2C ;     21,33mp./ap. 3C  - T=17 

ap 

37 bl. 1 P.N. 

(bl vila) 

188 

(888) 

1951 4 ap. ; 47/188/ap. - 4 ap 

38 bl. 2 P.N. 432 1954 22 ap. (2 et cu 11 ap / scara) 

39 bl. 3 P.N. 680 1963 36 sau 40 ap.;  anexe = 924/14 = 142 mp. 
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40 AN1 254            

total 495 

241 

1983 supafata construita magazine = 238 mp 

16 ap 

41 AN2 155            

total 387 

232 

1983 pt. magazine = 139 mp. 

16 ap 

42 M3 420 1971 12 ap 

43 DN1 646 1980  

44 DN2 646 1979  

45 B1 368 1972 20 ap. 

46 C1 350 1973 30 ap. 

47 C2 350 1973 30 ap   2 camere si cu 3 camere 

48 C3 370 1973 (39) 30 ap. 

49 X6, 

X7, 

X14 

300 1978 

1978 

1980 

20 ap. 

50 X9 281 1979 20 ap. 

51 X10 292 1979 20 ap 

52 Q1,  

Q9 

328 1977 

 

20 ap. 

53 bl. 3 Alesd 337 1965 12 ap. 

54 bl. 4 Alesd 358 1966 16 ap.  (CF2232 boxe) 

55 bl. 6 Alesd 360 1967 16 ap. (CF 2229 boxe) 

56 PB1 347 1979 19 ap. 

57 DN1, DN2 646 1980 

1979 

60 ap. fiecare 

58 bl. C.L.A. 260  4 ap. 

59 Q4 330 1977 20 ap. 

60 Z31 273 1990 6 ap.   

61 Z32 273 1990 6 ap.    

62 bl. 7 Aleşd 360 1968 16 ap. 

63 PB 6 278 1980 CF. 2238 Alesd 

64 X3 300 1978  

65 X4 300 1978 CF 3142 Alesd 

66 X1 300 1978 20 apartamente 

67 X2 300 1978  

68 X8 324 mp 1979  

69 X5  1978  

70 X15  1980  

71 X13 292 mp. 1979  

72 Q2  1977  

73 M1  1975 16 ap 

74 PB5  1980  

75 PB6  1980  

76 E1  1971  

77 PB4 280 mp 1978 19 ap 

78 PB2  1979 19 ap 

79 PB3  1978 19 ap 

80 PB7  1980  
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81 Q5  1977  

82 Q6  1977  

83 G2 242 mp. 1971 CF 3185 Alesd; 20 ap. 

84 T1   10 ap 

85 T2   36 ap 

86 D3   30 ap 

87 Bl SMA   4 ap 

88 LS   105 ap 

89 Bl 5 Alesd   16 ap  

90 ANL I 500 mp 2008 30 ap 

91 ANL II scA 786 mp 2010 30 ap 

92 ANL II scB 704 mp 2010 24 ap 

93 ANL II scD 449 mp 2010 10 ap 

94 NEFAMILI

STI 

   

95 Blocul nr. 2 280 mp. 1964 12 ap cu 2 camere + sp com la parter (P+3E) 

96 B5  362 1971 3C=6,10,14,18, (restu 2c) 

97 X12 292 mp. 1979  

98 Nefamilisti   26 ap 

99 Cl. 1 PN   5 ap 

100 Cl. 2 PN   2 ap 

101 Cl. 3 PN 130  4 ap 

102 Cl. 4 PN   5 ap 

103 Cl. 5 PN   7 ap 

104 Cl. 6 PN   1 ap 

105 Cl. 7 PN   3 ap 

106 Cl. 8 PN   4 ap 

107 Cl. 9 PN   5 ap 

108 Cl. 10 PN   4 ap (Cumparata de POA) NU 

109 Cl. 11 PN   4 ap 

110 Cl. 12 PN   7 ap 

111 Cl. 13 PN   4 ap 

112 Cl. 14 PN   4 ap 

113 Cl. 15 PN 160  demolata 

114 Cl. 16 PN 200  1 ap – bufet Paca 

115 Cl. 17 PN   demolata 

116 Cl. 18 PN   demolata 

117 Cl. 19 PN 330  8 ap                   A I 47 - B78 

118 Cl. 20 PN 142  3 ap                              [B71] 

119 Cl. 21 PN 288  4 ap 

 

 

 

 

Tabel nr. 11.2. 

Tip Bloc Sistem Constructiv 

X (1-16);  R(1-5);  PB(1-7);  DN(1-2) - Alesd Diafragme interioare si inchideri cu BCA pe 

fatade (exceptie frontoanele care sunt tot 
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Tip Bloc Sistem Constructiv 

diafragme) 

Q(1-6);  QR(1-2); - Alesd Prefabricate 

M(1-3);  AN(1-2);  C(1-4) - Alesd Zidarie de caramida cu goluri verticale (boltari) 

((si stalpisori din beton armat, iar la parter din 

cadre de beton cu fundatii izolate sub stalpii si 

continui sub peretii portanti – pt bl M)) 

B(1-8);  F1;  G(1-3);  E(1-3);  D(1-4);  A(1-2); LS 

- Alesd 

Caramida plina 

Z31; Z32 - Alesd BCA  

X(1-2);  R1  - Padurea Neagra Diafragme + BCA 

bl. 1-7 Caramida plina 

 

 

 Din totalul de  blocuri de locuinţe construite până în anul 1990, doar 2 au fost 

reabilitate termic prin asociatia de locatarii (sau executat lucrari de anvelopare), restul au un 

nivel redus de izolare generând pierderi mari de căldură. Prin izolarea termică se reduc 

costurile cu încălzirea pe perioada iernii cu până la 40%, iar pe perioada de vară se reduce 

considerabil necesitatea unor instalaţii de aer condicţionat. Suplimentar se reduce riscul de 

apariţie a igrasiei, totodată estetica faţadelor se va imbunătăţii. 

 Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe se poate face cu 

finanţare în regie proprie sau prin accesarea unor programe speciale (ex.: Programul Naţional 

de Reabilitare Termică). 

 Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente 

consumurilor de energie electrică şi gaze naturale, de asemenea creşte eficienţ energetică a 

imobilelor şi se va asigura un nivel ridicat de confort.Problema principala din punct de vedere 

termic al blocurilor de locuinte este faptul ca sursa de caldura este combustibilul 

solid(lemnul).Doar o mica parte din apartamentele din blocuri au sistem centralizat de 

termoficare propriu.In apartamentele cu system centralizat de termoficare, sursa principala de  

incalzire ramane lemnul, existand totusi si unele cazuri cu centrala electrica sau pe gaz. 

An de an exista riscul producerii de incendii la cosurile de fum. 

 

Prin proiectele vizate atat de asociatiile de proprietari cat si de administratia publica locala, 

trebuie sa se aibe in vedere urmatoarele intreventii asupra blocurilor de locuinte: 

a. izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ 

geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie 

termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie 

dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea 

apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; 

b. izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme 

termoizolante; 

c. închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 

termică a parapeţilor; 
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d. izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 

prevăzute apartamente la parter. 

e. In lipsa sursei de caldura pe gaz, instalarea/repararea/înlocuirea cazanului şi/sau 

arzătorului din centrala termică de bloc/scară 

 repararea/înlocuirea/realizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic 

pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea 

individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”; 

 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - 

încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe în 

scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei 

energetice.  

f. instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 

regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau 

centrale termice pe biomasă 

g. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, aferente 

părţilor comune ale blocului de locuinţe 

h. implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea 

energiei electrice/gazelor natural. 
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XI.2. Extinderea statiei de sortare existenta a orasului Alesd prin instalarea unei statii 

de biomasa   

 

 
Figura 11.15 

 

 

Dat fiind faptul ca in localitate exista o statie de sortare, exista posibilitatea instalarii 

unei statii de biomasa. 

Statia de sortare existenta presupune execuţia de lucrări şi achiziţia de produse 

necesare îmbunătăţirii procesului de reciclare, recuperare si depozitare a deşeurilor. Proiectul 

amplasat în oraşul Aleşd, unde există momentan o groapă de gunoi, dar care este amplasat 

strategic într-un contextul colectării, selectării şi transferului deşeurilor menajere, dar şi locul 

unde se află operatorul zonal de servicii de salubritate 

 

Statia de sortare  isi propune sa contribuie la realizarea urmatoarelor obiective 

generale: 

1. Asigurarea deservirii unui numar cât mai mare de generatori de deseuri de catre 

sistemele de colectare si transport a deseurilor 

2. Reducerea apasarii ecologice in zona protejata „Defileul Crisul Repede”, prin 

posibilitati superioare de colectare a deseurilor de pe cursul raului Cris 

3. Optimizarea colectarii si transportului deseurilor municipale 

4. Îmbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale de a contribui la protectia 

mediului; 

5. Implementarea colectarii si transportului deseurilor în zone în care nu a existat pâna 

acum un sistem public de salubrizare; 

6. Extinderea colectarii selective la sursa a deseurilor 

7. Reducerea cantitatii de deseuri de ambalaje prin valorificare si reciclare 

8. Asumarea unui comportament reponsabil cu privire la protectia mediului si a 

generarii deseurilor din partea populatiei 

9. Facilitarea dezvoltarii turimsului ecologic si rural printr-o mai buna salubrizare a 

zonelor cu potential de dezvoltare turistica 

10. Facilitarea constituirii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivelul 

judetului Bihor. 
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Prin urmare ,rezultatele vor fi: 

-Numarul localităţilor acoperite cu servicii de salubritate creşte de la 4  la 18 

- Procentul populaţiei deservite cu recipienţi  creşte de la 17%  la  50,5 % nivel zonal  

-Procentul populaţiei deservite cu servicii de salubritate (colectare/transport) creşte de 

la 17%  la  100% la nivel zonal 

-Cantitatea de deşeuri menajere colectate de la populaţie creşte cu + 516,8 % 

-Acoperirea cu servicii de salubritatea  în mediul rural creşte de la 4,7 %,  la 43,5% 

(recipienţi) şi 100% (colectare/transport) 

-Capacitatea de transport a deşeurilor a operatorului de salubritatea creşte cu +166,6% 

-Capacitatea de colectare a deşeurilor a operatorului de salubritatea creşte cu + 

516,8% 

-Creşterea gradului de compactare a deşeurilor colectate şi transportate de la 5:1 la 6:1 

-Cantitatea depozitată ilegal scade cu  40% 

- Volumul ambalajelor tip PET scade cu 80  % prin compactare 

- Cresterea capacităţii de colectare a PET-urilor cu 82% 

- Extinderea practicilor de compostare cu 20% 

-Existenta echipament şi utilaje achiziţionate 

- Diferenta între forţa de muncă angajată înaintea proiectului faţă de cea angajată la 

sfarşitul proiectului 

 

Prin urmare, se poate discuta de propunerea unei statii de biomasa. 

Termenul “Biogaz” se referă la gazele rezultate din fermentarea anaerobă a 

materialelor biologice. Compozitia tipica de biogaz este: metan, hidrogen, dioxid de carbon si 

alte gaze. 

  

Biogazul poate fi produs prin: 

 fermentarea culturilor energetice si/sau a deseurilor agricole; 

 fermentarea namolurilor din statiile de epurare a apelor uzate ; 

 fermentarea anaeroba a deseurilor agricole şi a reziduurilor organice din 

gropile de gunoi (gaz de depozit); 

Energia obţinută din acest lanţ, biomasă→biogaz→curent electric şi agent termic, 

reprezinta energie regenerabila. Dioxidul de carbon eliminat în atmosferă la arderea 

biogazului, reprezintă o cantitate cel mult egală cu cantitatea asimilată de plantele sau 

nutreţurile consumate de animale, în perioada lor vegetală. Acest lant reprezintă un circuit 

închis de dioxid de carbon, spre deosebire de carburanţii fosili (gaz metan, cărbune, ţiţei) la 

arderea cărora se degajă dioxid de carbon care a fost asimilat cu multe mii de ani în urmă. 

  

Utilizarea biogazului drept combustibil asigura pe de o parte independenta energetica 

si reducerea consumului de combustibili fosili iar pe de alta parte reprezinta modalitatea de 

utilizare a reziduurilor si deseurilor organice, cotribuind la reducerea emisiilor cu efect de 

sera. 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 

agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum 

şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. 

Valorificarea energetică a biomasei se poate realiza prin: 

• Arderea directă cu generare de energie termică. 

• Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2). 

• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul 

fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu 
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benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă. 

Centrală cu combustibil de biomasă 

• Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi 

generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind 

utilizat la motoarele diesel. 

• Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel. 

• Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi 

ulterior fermentaţi la etanol. 

 

 

 

XI.3. Înfiinţarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei  electrice 

Se propune o instalaţie de conversie a energiei fotovoltaice în energie electrică, cu 

aplicabilitate „on- grid”, deci cu evacuare putere în Sistemul Energetic Naţional. 

Prin realizarea unui parc fotovoltaic se vizează producerea sustenabilă a energiei 

electrice din resurse regenerabile, protecţia activă a mediului prin micşorarea la minim a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în special CO2, rezultate prin arderea combustibililor fosili. 

De asemenea se obţin interese materiale din comericlizarea energiei vândute şi se poate 

asigura informarea şi consilierea publicului interesat privind utilizarea unor astfel de instlaţii. 

Se recomandă ca unitatea de producere a energiei electrice să fie amplasată pe un teren 

cu orientare către sud. 

Realizarea investiţiei presupune o serie de lucrări de arhitectură, construcţii şi în special 

de instalaţii, principalele lucrări ar fi legate de: 

 Împrejmuire parc de panouri fotovoltaice şi poartă de acces auto şi pietonală; 

 Infrastructura căilor de acces către parc şi în incinta parcului; 

 Structura de susţinere a panourilor fotovoltaice; 

 Echipamente, cabluri electrice şi de date, şi materiale specifice colectării de energie 

electrică cu panouri fotovoltaice; 

 Container post de comandă şi operare; 

 Posturi de transformare; 

 Sistem de protecţie împotriva trăsnetelor; 

 Sistem de protecţie împotriva şocurilor electrice; 

  Sistem de detectare şi alarmare perimetrală, sistem de supraveghere video, iluminat 

general în incinta parcului; 

 Instalaţii necesare serviciilor proprii; 

 Instalaţii auxiliare: Rezervor de colectare ape pluviale cu pompă submersibilă şi reţea 

de conducte aferentă. 

Se propune o instalaţie de conversie a energiei fotovoltaice în energie electrică, cu 

aplicabilitate „on- grid”, deci cu evacuare putere în Sistemul Energetic Naţional. 

Prin realizarea unui parc fotovoltaic se vizează producerea sustenabilă a energiei 

electrice din resurse regenerabile, protecţia activă a mediului prin micşorarea la minim a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în special CO2, rezultate prin arderea combustibililor fosili. 

De asemenea se obţin interese materiale din comericlizarea energiei vândute şi se poate 

asigura informarea şi consilierea publicului interesat privind utilizarea unor astfel de instlaţii. 

Se recomandă ca unitatea de producere a energiei electrice să fie amplasată pe un teren 

cu orientare către sud. 

Realizarea investiţiei presupune o serie de lucrări de arhitectură, construcţii şi în special 
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de instalaţii, principalele lucrări ar fi legate de: 

 Împrejmuire parc de panouri fotovoltaice şi poartă de acces auto şi pietonală; 

 Infrastructura căilor de acces către parc şi în incinta parcului; 

 Structura de susţinere a panourilor fotovoltaice; 

 Echipamente, cabluri electrice şi de date, şi materiale specifice colectării de energie 

electrică cu panouri fotovoltaice; 

 Container post de comandă şi operare; 

 Posturi de transformare; 

 Sistem de protecţie împotriva trăsnetelor; 

 Sistem de protecţie împotriva şocurilor electrice; 

 Sistem de detectare şi alarmare perimetrală, sistem de supraveghere video, iluminat 

general în incinta parcului; 

 Instalaţii necesare serviciilor proprii; 

Instalaţii auxiliare: Rezervor de colectare ape pluviale cu pompă submersibilă şi reţea de 

conducte aferentă 
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CAPITOLUL XII 

MODALITĂŢI DE URMAT PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR DE 

PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 

 

 
În acest sens se propun: 

1. Campanii de informare şi conştientizare în vederea schimbării mentalităţii şi 

comportamentului pentru fiecare tip de consumator casnic sau non-casnic – dezbateri 

publice; 

2. Elaborarea şi obţinerea aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă; 

3. Promovarea de proiecte tip „Memorandum de Înţelegere” între autorităţile 

locale  şi entităţi cu posibilităţi şi interese de susţinere a ţintelor de performanţă energetică 

şi/sau a obiectivelor ce ţin de energia sustenabilă şi de reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră (ex. Guvernul României şi Guvernul Danemarcei); 

4. Promovarea înfiinţării unui Parteneriat Public Privat privind "Managementul 

energetic al consumatorilor aflaţi in subordinea autorităţii locale" pentru implementarea 

PAED şi a altor direcţii cuprinse în prezenta Strategie. 

5. Identificarea obiectivelor care pot contibui la cresterea eficientei energetice prin 

reabilitare termica, intocmirea documentatiilor necesare si identificarea surselor de finantare 

a lucrarilor de executie. 

6. Continuarea demersurilor privind introducerea gazului in localitate. 

7. Realizarea unor studii de specialitate privind potentialul termal/geotermal al 

localitatii. 

8. Identificarea unor surse de finantare pentru reabilitare energetica a institutiilor 

publice, a blocurilor de locuinte, iluminat public, s.a. 

9. Principala problema a Orasului Alesd ramane asigurarea unui sistem centralizat de 

termoficare a localitatii si asigurarea energiei termice catre populatie, societatile comerciale 

si institutiile publice. 

Astfel se preteaza continuarea activitatilor necesare intocmirii studiului de fezabilitate privind 

oportunitatea introducerii gazului in localitate, licitarea serviciilor de transport/distributie a 

gazului, infiintarea sau contractarea unui operator local de furnizare a acestuia. 

In lipsa sursei termice pe baza de gaz, se pot gasi surse alternative de asigurarea a energiei 

termice. 

Avand in vedere faptul ca Orasul Alesd beneficiaza de apa termala, sunt necesare studii 

privind potentialul geotermal din zona vizata, efectuarea unor foraje de mare adancime si 

gasirea unor finantari externe sau guvernamentale pentru o astfel de investitie. 

Chiar daca apa termala la momentul de fata nu are o temperature care sa permita un confort 

termic adecvat contiilor de locuire, se pot instala surse alternative de tip pompe de caldura 

sau panouri fotovoltaice pentru cresterea temperaturii apei.Avand in vedere faptul ca forajul 

existent pe raza localitatii se afla in incinta Strandului Orasenesc, se poate realiza o 
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decolmatare a putului existent, intocmirea studiilor necesare privind debitul de apa, sau 

continuarea forajului pe o adancime mai mare. 

O alta varianta pentru aigurarea energiei termice, cel putin pentru institutiile publice ar fi 

instalarea unor echipamente pentru o statie de biomasa, in zona statiei de sortare 

existent.materia organica rezultata in urma sortarii deseurilor in statie, pot fi suplimentate 

prin incheirea unor conventii cu fermierii din localitatile apartinatoare Orasului Alesd, dar si 

cu zona limitrofa, pe o distanta maxima de 40km.Potentialii furnizori de biomasa(material 

organiza rezultata in fermele de animale) din zona orasului Alesd sunt cei cuprinsi in arealul 

Vaii Crisului Repede, avand ca limite maxime :Sinteu, Tileagd, Varciorog respectiv Bulz. 

Materia primă principală este reprezentată de deșeuri animale – dejecții și cultură vegetală 

(porumb sau sorg de siloz); după recoltare, culturile vegetale sunt supuse mărunțirii, apoi 

depozitate în silozurile de pe amplasament, fără a mai fi supuse niciunui alt tratament de 

tratare înainte de a fi introduce în digestoare. De asemenea, pentru a asigura necesarul de 

bacterii ce susțin fermentarea, înainte de a introduce la fermentare porumbul de siloz, 

digestorul va fi amorsat cu dejecții animale. 

Proporția acestora din cantitatea totală de materii prime, variind după demararea activității, în 

funcție de parametrii procesului de fermentare pana la stabilirea cantitatii optime. Avand in 

vedere costurile ridicate de instalare, sunt necesare atragerea unor fonduri guvernamentale 

sau europene in acest sens.In ceea ce priveste consumul de energie electrica necesara 

functionarii unor astfel de instalatii/echipamente este fundamental creearea unor surse 

alternative de producere a energiei electrice.Infiintarea unui parc fotovoltaic in Orasul Alesd 

sau in localitatile apartinatoare, ar duce la reducerea substantiala a costurilor care se ridica cu 

energia electrica.Sunt necesare elaborarea unor studii de oportunitate a unei astfel de 

investitii, identificarea unui teren care se pliaza unei astfel de investitii, precum si 

identificarea unor surse de finantare. 
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