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  1. SCOPUL STUDIULUI 

 

Importanța elaborării unei strategii proprii a Municipiului Turda în ceea ce 

priveşte sectorul energetic se încadrează în tendinţa generală existentă la nivel naţional, 

evidenţiată şi în „Strategia energetică a României în perioada 2007 – 2020”. 

Se are în vedere faptul că, în următorii 10 ani municipiul va cunoaşte, pe 

ansamblu, o creştere economică semnificativă în care consumul energetic, în special cel 

solicitat de activităţile economice, va juca un rol de maximă importanţă. În această 

conjunctură este important ca administraţia publică locală să creioneze scenariile 

posibile de modernizare şi eficientizare a serviciilor energetice existente, în domeniile în 

care are la dispoziţie pârghii de acţiune, pentru a reduce o importantă parte a 

cheltuielilor de la bugetul local. 

Astfel va exista posibilitatea luării unor decizii majore cu privire la direcţiile de 

acţiune pentru următorii 10 ani, în scopul creşterii eficienței energetice în sectoarele de 

activitate aflate sub controlul autorităţilor locale, dar şi în sprijinirea populaţiei pentru 

ca aceasta să se poată încadra în tendinţa existenţă atât la nivel national cât şi 

international. 

Prezentul lucrare prezintă propuneri şi date de calcul care pot contribui la 

întocmirea unor studii de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităţii şi eficientei 

economice în domeniul eficientizării energetice. 
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     2. DESCRIERE GENERALĂ 

 

     2.1. Date geografice 

 

Municipiul Turda s-a dezvoltat mai ales pe partea stângă a râului Arieș. 

Altitudinea minimă e de 310 m în extremitatea estică, pe valea Arieșului, iar cea 

maxima se găsește în nord-estul orașului, pe Dealul Slăninii (436 m). Spre vest, este 

adăpostit de Dealul Viilor, în prelungirea Dealului Cetății (402 m). În centrul 

municipiului se unesc Valea Racilor cu Valea Caldă Mare. 

Orașul a fost compus din 3 zone distincte: Turda Veche (de la podul peste Arieș spre 

nord, cuprinzând zona centrală și terminându-se la capătul străzii Avram Iancu), Turda 

Nouă (de la strada Avram Iancu spre Cluj) și Oprișani (de la podul peste Arieș spre 

Câmpia Turzii). 

  

Harta municipiului Turda văzută din satelit 

 

      

     2.2. Relieful 

      

În Municipiul Turda predomină relieful deluros în proporție de aproximativ 2/3 

din suprafața județului, restul de 1/3 fiind constituit din relief muntos. Câmpiile lipsesc 

în totalitate, acestea fiind suplinite de luncile râurilor Someș și Arieș. Munții, situați în 

partea de sud-vest a județului, fac parte din grupa Munților Apuseni având o mare 

complexitate din punct de vedere geologic. Munții Apuseni ocupa mai puțin de o treime 

din suprafața județului, fiind reprezentați de masivele Vlădeasa (1842 m) și Muntele 

Mare (1826 m), precum și de munții Gilăului, respectiv extremitatea nordică a Munților 

Trascăului. Zona deluroasă cuprinde partea sud-estică a Podișului Someșan, pe cea 

nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, precum și masivul Feleacului.  
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                Relieful Municipiului Turda  
 

     2.3. Clima 

  

Datorită poziției sale, municipiul Turda beneficiază de un climat continental 

moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară 

sau maritim-carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest. Relieful creează 

diferențieri climatice între regiunea muntoasă și deluroasă a județului și o zonare pe 

verticală a principalelor elemente climatice. Temperaturile medii ale anului sunt 

cuprinse între 1,5 °C și 2,5 °C în masivul Vlădeasa și Muntele Mare, 3-6 °C la periferia 

zonei înalte, 7-9 °C în Câmpia Transilvaniei și Podișul Someșan. 

În ceea ce privește temperaturile extreme, luna cea mai rece este februarie, iar 

luna cea mai caldă este în zona montană, august și în zona deluroasă, iulie. Mediile 

anuale ale umezelii relative a aerului diferă în cele două zone caracteristice ale 

județului, ca urmare a deosebirilor de ordin tehnic. Comparativ cu alte regiuni ale țării, 

aceste valori sunt destul de ridicate, datorită maselor de aer cald din vest. Nebulozitatea 

prezintă deosebiri între zona deluroasă și cea montană, în funcție de relief și circulația 

atmosferică. 

Precipitațiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creștere a cantităților medii 

anuale dinspre nord-est spre sud-vest. Zona cu cele mai scăzute valori anuale ale 

precipitațiilor este Depresiunea Turda – Câmpia Turzii. Luna cu cea mai scăzută 

cantitate de precipitații este februarie (18-35 mm), iar în luna iunie se înregistrează cea 

mai mare cantitate de precipitații. Precipitațiile sub formă de zăpadă cad începând cu 

luna octombrie în zona montană, în decada a II-a a lunii noiembrie în zona deluroasă și 

în prima decadă a lunii decembrie în Câmpia Turzii. 

 

2.4. Istoric 

 

Turda a fost fondată ca o așezare dacă sub numele probabil de Turdava. A fost 

cucerită de romani și redenumita Potaissa. Pe aceste locuri s-ar fi descoperit mai multe 

vestigii paleocreștine. 

În Evul Mediu s-au ținut în total la Turda 127 diete ale Transilvaniei (adunări ale 

stărilor). În 1568 Ioan al II-lea Sigismund Zápolya, principe al Transilvaniei, a emis aici 

Edictul de la Turda, primul decret de libertate religioasă din istoria modernă a Europei. 
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Turda a fost în timpul regatului Ungariei reședința comitatului Turda (Torda vármegye), 

iar din anul 1876 reședința Comitatului Turda-Arieș (Torda-Aranyos vármegye). Între 

1925-1950 a fost reședința județului Turda. 

 

2.4.1. Cronologia istorică a municipiului Turda 

 

Anul 108 – Localitatea Napoca apare menționată pe miliarul de la Aiton 

Anul 271 – Retragerea aureliană, după care viața urbană se stinge treptat 

Anul 1075 – Turda și exploatarea sării din zonă sunt atestate documentar 

Anul 1288 – La Turda are loc cea dintâi adunare a nobililor transilvăneni 

Anul 1366 – Ludovic I al Ungariei emite Decretul de la Turda 

Anul 1557 – Este recunoscută religia luterană 

Anul 1561 – Este recunoscută religia calvină 

Anul 1564 – Este recunoscută religia unitariană 

Anul 1568 – Ioan Sigismund Zápolya emite Edictul de la Turda prin care se 

proclama libertatea conștiinței și a toleranței religioase pentru cetățenii Transilvaniei. 

Este primul act de acest fel din istoria Europei moderne. 

Anul 1844 – Dr. Hanko J. amenajează Băile sărate 

Anul 1863 – Este înființată școala din Turda Nouă 

Anul 1880 – Se construiește fabrica de bere 

Anul 1887 – Este înființată „Banca Arieșeană” 

Anul 1917 – Se introduce în oraș gazul metan 

Anul 1917 – Populația orașului atinge 17.000 de locuitori 

 

Statisticile privind evoluția etnică arată modificările componenței populației 

municipiului Turda, din punct de vedere al naționalităților. Astfel, în 1850 din 8.743 de 

turdeni, românii erau 1.861 și maghiarii 6.287. Mai trăiau aici 155 de germani și 352 de 

țigani. 

În 1900, populația de 13.587 de turdeni era formată din 3.469 de români și 9.433 

de maghiari, alături de numai 91 de germani, dar și de 594 de țigani. 

Statisticile din anul 1930 spun că erau 21.428 de turdeni, din care 8.332 români, 

10.602 maghiari, precum și 532 germani, 672 de țigani. La acea dată, în Turda mai 

trăiau 852 de evrei și 149 de slovaci (care munceau la fabrica de sticlă). 

Evenimentele au făcut ca în 1941 turdenii să fie în număr total de 32.170, 22.670 

din aceștia fiind români și 7.108 maghiari. 

La data recensământului din 1992, Turda avea 61.200 de locuitori: 51.631 – 

români, 7.114 – maghiari, iar 2.289 s-au declarat a fi țigani, deveniți „rromi”. Mai erau 

95 de germani, 20 de evrei, 8 ucraineni și 4 slovaci. 

Astăzi datele statistice ne arata o micșorare a numărului turdenilor. Turda apare în 

statistici cu o populație de numai 57.381 de locuitori (în anul 2007) și reprezintă 8,31% 

din populația totală a județului Cluj și 14,57% din populația urbană a acestuia. 
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      2.5.1. Populația istorică 

 

Anul Total Maghiari Români 

1910 15.167 69,4 % 27,6 % 

1920 16.692 62,0 % 31,3 % 

1930 21.428 52,7 % 39,0 % 

1941 32.170 22,1 % 70,5 % 

1956 35.606 20,6 % 74,6 % 

1966 44.980 16,9 % 81,2 % 

1977 55.294 14,0 % 83,7 % 

1992 61.200 11,6 % 87,4 % 

2002 55.887 10,0 % 84,0 % 

       

      2.5.2. Structura pe etnii 
 

     Recensământul din 2002 a înregistrat 55.887 cetățeni în Turda. Dintre aceștia, erau 

români 47.442, maghiari 5.618, romi 2.703, germani 82, alte etnii 41. 

 

      2.5.3. Structura confesională 

 

Confesiunea 1930 2002 

Reformați 30,9 % 6,63 % 

Greco-catolici 26,0 % 4,49 % 

Romano-catolici 15,7 % 1,88 % 

Ortodocși 12,8 % 80,14 % 

Unitarieni 9,2 % 1,92 % 

Mozaici 4,3 % < 0,01% 

Luterani 0,9 % < 0,01% 

      

Recensământul din anul 2002 a relevat că în Turda exista următoarele confesiuni: 

Ortodocși – 44.793, Reformați-Calvini – 3.708, Greco-catolici – 1.954, Penticostali – 

1.597, Unitarieni – 1.076, Romano-catolici – 1.051, Baptiști – 280 și Adventiști de Ziua 

a Șaptea – 217. 

Comparativ, recensământul din 1930 indică următoarea structură confesională: 

Reformați-Calvini – 6.952, Greco-Catolici 5.728, Romano-Catolici – 3.196, Ortodocși – 

2.592, Luterani – 184, Unitarieni – 1.870 și Mozaici – 852. Saltul numeric considerabil 

în favoarea ortodocșilor între anii 1930-2002 se explică prin interzicerea în anul 1948 a 

Bisericii Greco-Catolice. 

La Turda a existat în sec. XVII-XX o (relativ) mică comunitate germana, care a 

construit o biserică evanghelică-luterană de confesiune augustană, dărâmată cu acceptul 

sinodului luteran din Sibiu de autoritățile comuniste în anul 1986 (pe motiv că 

dispăruseră credincioșii luterani din oraș), spre a face loc unei case de cultură, rămasă 
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până azi neterminată, o ruină în inima urbei. 

 

2.6. Activități economice și mediul de afaceri 

 

NOTĂ: O parte din datele din acest capitol sunt extrase din „Strategia de 

dezvoltare durabilă a municipiului Turda”. 

 

2.6.1. Indicatori macroeconomici 

 

Conform datelor în posesia Administrației Finanțelor Publice Turda referitoare la 

ponderea activităților, activitatea de construcții este cea care a înregistrat creșterea cea 

mai sensibilă. Ponderea activității industriale este în ușoară scădere, dar reprezintă totuși 

30% din total iar comerțul se menține relativ constant, aproape de jumătatea volumului 

total. În ciuda potențialului pe care îl are, Turda nu câștigă decât sub 2% din ansamblul 

activităților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Mediul de afaceri 

 

Evolutia sectorului privat este succint radiografiată de tabelul următor, care 

prezintă evoluția înmatriculărilor și structura agenților economici înregistrați.  

 

Situația înmatriculărilor 

(total agenți ec. înreg.) 

TOTAL 

la 31-12-2004 

Din care 

în  2004      în 2003      în 2002 

PA+AF 1.038 1.038 901 757 

S.C.S. 5 5 1 1 

S.N.C. 188 188 200 195 

S.R.L. 2.712 2.712 2.903 2.656 

S.A. 69 69 67 55 

R.A. 8 8 7 4 

TOTAL 4.020 4.020 4.079 3.668 

 

Numărul de societăți înregistrate se apropie de nivelul teoretic care ar plasa Turda 

în media națională. În realitate, dacă excludem intreprinzatorii individuali și familiali, 

doar 57,9% dintre agenții economici par să fie activi (au depus bilanțuri anuale).  Și 

acest procent se află în creștere constantă, începând din 2000. 

  

         Indicatori macroeconomici   CA 2002 2003 2004 

        Agricultura 0,63 % 0,77 % 0,72 % 

        Industrie 32,56 % 30,51 % 30,03 % 

        Constructii 9,44 % 13,06 % 14,05 % 

        Transporturi 6,83 % 6,63 % 5,40 % 

        Turism 1,9% 1,84 % 1,78 % 

        Comert 48,64 % 47,19 % 48,02 % 

        TOTAL  Cifra de afaceri 100% 100% 100% 
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Anul 2003 2002 2001 

Total agenți economici care au depus bilanțul   1.728 1.630 1.497 

Cifrele referitoare la numărul mediu de salariați indică oscilații în jurul a 9.000 

persoane – cu un vârf în 2002. Valorile din Anuarul statistic sunt oarecum diferite.  

Oricum, proporția de salariați raportată la total populație rămâne mult sub valorile 

existente în marile orașe. 

 

Anul 2003 2002 2001 

Total nr. mediu salariați înregistrați 8.614 9.964 9.335 

       

Cu excepția notabilă a regiilor autonome, activitatea economică și mediul de 

afaceri sunt dominate de sectorul privat. După perioada de declin puternic al activității 

industriale datorat reorganizării și privatizării marilor societăți de stat, se poate constata, 

începand cu anul 1999, o stabilizare a volumului de activități și a producției și apoi o 

tendință de creștere care se situează cel puțin la nivelul mediei naționale. 

Turda a avut și a fructificat șansa diversificării activităților de producție – ceea ce 

a contribuit la stoparea declinului economic și la relansarea creșterii economice.  

 

2.7. Fondul de locuințe 

      

În prezent, în municipiul Turda există aproximativ 21.000 de locuințe, cu o 

suprafață locuibilă totală de 727.500 m. p. Dintre acestea, un număr de aprox. 12.600 

apartamente se află amplasate în 330 blocuri. Locuințele sunt, în marea lor majoritate, 

proprietate privată. 

 

2.8. Clădiri aflate în administrarea primăriei 

 

În administrarea Primariei municipiului Turda există un numar de 39 de imobile, 

cu destinatii dintre cele mai diverse, care sunt prezentate mai jos. 

1 Primăria  

2 Teatrul municipal 

3 Muzeul de istorie 

4 Spitalul municipal  

5 Casa de cultură 

6 Clubul copiilor  

7 Biblioteca municipală „Teodor Murășanu” 

8 Grădina zoologică 

9 Poliția  comunitară 

10 Colegiul național „Mihai Viteazul” 

11 Colegiul teoretic „Liviu Rebreanu” 

12 Colegiul tehnic 

13 Colegiul tehnic „Dr. I. Rațiu” – str. A.Vlaicu 3 

14 Colegiul tehnic „dr. I. Ratiu” – str. Ștefan cel Mare 6 

15 Colegiul „Emil Negruțiu” 
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16 Liceul teoretic „I. Miklos” 

17 Școala  „Teodor Murășanu” 

18 Școala  „George  Barițiu” 

19 Școala „Potaissa” 

20 Școala  „Andrei Șaguna” 

21 Școala  de Arte și Meserii „Poiana” 

22 Școala „Avram Iancu” 

23 Școala „Horia, Cloșca și Crișan” 

24 Școala  „Ioan Opriș” 

25 Grădinița nr. 20 

26 Grădinița nr. 6 

27 Grădinița nr. 1 

28 Grădinița nr. 3 

29 Grădinița  nr. 2  

30 Grădinița nr. 9  

31 Grădinița nr. 10  

32 Grădinița „Dr. Ion Rațiu”  

33 Grădinița „Dr. Ion Rațiu” – structura 1 

34 Grădinița nr. 8 

35 Grădinița nr. 11 

36 Grădinița „Sf. Maria” 

37 Grădinița nr. 7 

38 Grădinița nr. 19 

39 Grădinița nr. 18 
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3. CONTEXTUL ENERGETIC 

 

     3.1. Contextul internațional 

 

În economia actuală, care tinde tot mai rapid spre globalizare, strategia energetică 

se realizează în contextual evoluțiilor și schimbărilor care au loc pe plan mondial. 

Țările în curs de dezvoltare, în special China și India, dar și cele cu economie în 

tranziție, exercită o mare presiune asupra cererii de energie la nivel mondial. Aceste țări 

și-au dublat cererea de petrol în perioada 1994 - 2004, ajungând să consume 

aproximativ 40% din cererea mondială de petrol, cu perspectiva ca, până în 2030, aceste 

țări să domine cererea de energie. 

Cererea totală de energie în anul 2030 va fi cu aprox. 50% mai mare decât în 

2003, iar pentru petrol, cu 46% mai mare. Rezervele actuale cunoscute de petrol pot 

susține actualul nivel de consum doar până în 2040 iar cea de gaze naturale până în 

2070, în timp ce rezervele mondiale de huilă pot asigura consumul, chiar și cu o creștere 

a nivelului de exploatare, pe o perioadă de peste 200 ani. 

În cazul unei creșteri economice prognozate este evidentă o creștere continuă a 

cererii de energie. 

Din punct de vedere a structurii consumului de energie primară la nivel mondial, 

evoluția prognozată pentru următoarea decadă evidențiază o creștere mai rapidă a 

ponderii surselor regenerabile dar și a gazelor naturale. 

Creșterea cererii de energie, combinată cu factorii geopolitici, au determinat la 

începutul anilor 2000 creșterea prețului petrolului și, implicit, și a gazelor naturale. Un 

alt factor care a contribuit la creșterea prețului petrolului a fost lipsa capacităților de 

rafinare, dar și tendința unor state de a face rezerve în vederea acoperirii consumului în 

perioadele de criză. 

Toate aceste elemente au determinat o reorientare a politicilor energetice ale 

țărilor importatoare de energie, în scopul creșterii importanței acordate resurselor 

regenerabile și creșterii eficientei energetice. De asemenea, se reevaluează oportunitatea 

închiderii unor centrale nucleare în țări care aveau în vedere acest lucru. 

 

3.2. Politica energetică a Uniunii Europene (UE) 

 

Noua politică energetică promovată de UE este bazată pe securitate energetică, 

dezvoltare durabilă și competitivitate. 

În ce privește securitatea alimentării cu resurse energetice, UE se așteaptă ca 

dependența de importul de gaze naturale să crească de la 57% în prezent, la 84% în anul 

2030 și petrol de la 82% la 93% pentru aceeași perioadă. 

În ce privește dezvoltarea durabilă, se consideră că, în cazul neluării unor măsuri 

drastice, emisiile de gaze cu efect de seră vor crește la nivel UE cu aproximativ 5% și la 

nivel global cu aproximativ 55%. Energia nucleară reprezintă în acest moment una cele 

mai mari resurse de energie fără emisii de CO2. În prezent, energia nucleară contribuie 

cu o treime din producția de electricitate din UE, având astfel o contribuție reală la 
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dezvoltarea durabilă. 

În ce privește competitivitatea, piața internă asigură stabilirea unor prețuri corecte 

și competitive în energie, stimulează economisirea de energie și atrage investiții în 

sector. UE este tot mai expusă la instabilitatea și creșterea prețurilor de pe piețele 

internaționale și la faptul că rezervele de hidrocarburi ajung să fie monopolizate de un 

număr tot mai mic de deținători, cu efecte posibile semnificative. 

Comisia Europeană propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică 

Energetică a UE următoarele obiective: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30% până în anul 2020 față de 

1990; 

- creșterea ponderii energiei regenerabile de la sub 7% în anul 2006 la 20% din 

totalul surselor sale de energie până în anul 2020; 

- creșterea ponderii biocombustibililor la cel puțin 10% din total în 2020; 

- reducerea consumului sau global de energie primară cu 20% până în anul 2020. 

 

3.3. Priorități energetice naționale 

 

Obiectivul general al strategiei energetice a României îl constituie producerea 

eficientă a energiei electrice și termice, folosind toate resursele existente și necesare 

unei economii moderne, pentru asigurarea consumului intern, bazat pe piețe 

concurențiale, în condiții de calitate, siguranță și suportabilitate a costurilor de către 

consumatori. 

Obiective strategice prioritare sunt: 

 

3.3.1. Siguranța energetică 

 

Are în vedere consolidarea pieței de energie în condițiile unei transparente totale 

și asigurarea securității alimentării cu energie prin: 

a. creșterea gradului de diversificare a producției de energie; 

b. asigurarea securității aprovizionării cu energie prin competitivitatea pieței de 

energie și durabilitatea consumului energetic; 

c. creșterea securității în alimentare prin introducerea unor mecanisme de 

solidaritate intre statele membre UE; 

d. creșterea siguranței în alimentarea cu energie, atât din punct de vedere al mix-

ului de combustibili, cât și din cel al infrastructurii de rețea; 

e. alegerea unui mix de energie echilibrat cu accent pe utilizarea cărbunelui, 

energiei nucleare și resurselor energetice regenerabile inclusiv prin utilizarea 

potențialului hidro neexploatat care să confere sectorului energetic competitivitate și 

securitate în aprovizionare; 

f. asigurarea necesarului de cărbune și uraniu, în principal din producția internă și 

diversificarea resurselor de aprovizionare cu uraniu prin combinarea exploatării 

raționale a resurselor cu importul de uraniu; 

g. Gestionarea eficientă a resurselor interne de gaze și petrol, epuizabile, din 

România și menținerea la un nivel acceptabil a producției de energie pentru limitarea 

importurilor, în condițiile creșterii prețului la import. 
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3.3.2. Dezvoltare durabilă 

 

Dezvoltarea și perfecționarea mecanismelor piețelor concurențiale pentru energia 

electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, se va axa pe: 

a. promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile; 

b. promovarea producerii energiei electrice și termice în centrale, cu cogenerare 

de înaltă eficiență; 

c. susținerea inovării și cercetării în domeniul energetic. 

 

3.3.3. Creșterea competitivității sectorului energetic, necesitate de 

reacție la politicile și mecanismele comunitare 

 

Presupune recuperarea decalajului de performanță față de țările dezvoltate din 

UE, printr-o politică energetică capabilă să susțină o creștere economică durabilă în 

condițiile respectării cerințelor de protecție a mediului și soluționarea aspectelor sociale 

existente: 

a. liberalizarea tranzitului de energie și asigurarea accesului permanent și 

nediscriminatoriu al participanților la piața de energie, la rețelele de transport și 

interconexiunile internaționale; 

b. creșterea capacității de interacțiune a rețelelor de energie electrică de la 10% în 

prezent, la 15-20% la nivelul anilor 2020; 

c. asigurarea protecției mediului, obiectiv major al politicii energetice, având ca 

ținte obligatorii promovarea resurselor regenerabile de energie, creșterea consumului de 

biocarburanți – se vor lua în considerare toate sursele de poluare din industrie, energie, 

transport, agricultură, turism – și se vor elabora programe tematice privind poluarea 

aerului, reciclarea deșeurilor, protecția și conservarea mediului; 

d. extinderea operatorului pieței en-gros de energie electrică din România – 

OPCOM – la nivel regional și participarea activă la realizarea pieței regionale de 

energie și a pieței unice europene; 

e. continuarea procesului de restructurare, dar mai ales, de consolidare și 

capitalizare a sectorului; 

f. continuarea procesului de privatizare, în special în sectorul de producție, prin 

listarea la bursa și vinderea unui pachet minoritar de acțiuni; 

g. urmărirea procesului de postprivatizare cu accent pe realizarea programelor de 

investiții și mentenanța și repartizarea corectă a profitului; 

h. crearea unei piețe a cărbunelui și accesul liber la aceasta, în condițiile 

continuării procesului de restructurare și modernizare a sectorului minier. 

 

3.3.4. Suportabilitatea prețurilor 

 

Pentru asigurarea unui grad de suportabilitate a prețurilor energiei electrice, 

termice și a gazelor naturale de către consumatori, se impun anumite măsuri, după cum 
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urmează: 

a. consolidarea piețelor concurențiale de energie, în condiții de transparentă a 

costurilor, pe întreg lanțul energetic; 

b. perfecționarea sistemelor de prețuri și tarife, în concordanță cu politica 

europeană, aplicată la programul economic de dezvoltare internă și de suportabilitate 

socială; 

c. racordarea la piața regională de energie și gaze și utilizarea optimă a resurselor 

de energie internă; 

d. reducerea costurilor pentru energia plătită de populație și agenții economice 

prin creșterea eficienței energetice pe întreg lanțul (producere – transport – distribuție – 

consum), reducerea consumurilor specifice și utilizarea de tehnologii noi, performanțe, 

în sectorul energiei; 

e. trecerea la un sistem de producție directa prin înlocuirea tarifului social pentru 

energie electrică și a subvenției acordate pentru energie electrică și termică cu ajutoare 

sociale destinate numai categoriilor vulnerabile de consumatori. 
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4. PREZENTAREA SERVICILOR PUBLICE LOCALE 

 

4.1. Cadrul legislativ 

 

La baza organizării și funcționării serviciilor comunitare de utilități publice stau o 

serie de legi și ordonanțe ale guvernului României care stabilesc cadrul juridic și 

instituțional necesar înființării, organizării, coordonării, finanțării și controlului 

funcționarii serviciilor comunitare de utilități publice, dintre care cele mai importante 

sunt: 

- H.G. nr. 246 / 16.02.2006 care aprobă „Strategia națională privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunității de utilități publice”, care stă la baza 

Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice; 

- H.G. nr. 699 / 2004 care aprobă „Strategia Națională privind accelerarea 

reformei în administrația publică”; 

- Legea nr. 51 / 2006 a „Serviciilor comunitare de utilități publice” care oferă 

libertatea de decizie autorităților administrației publice locale pentru organizarea și 

conducerea serviciilor publice de gospodărie comunală; 

- O. U. G. nr. 78 / 2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a 

centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 

județene și locale; 

- Legea 241 / 2006 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare; 

- O. G. nr. 71 / 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local; 

- Legea 92 / 2007 privind serviciile de transport public local de călători; 

- Legea 230 / 2006 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat 

public. 

 

4.2. Producerea și distribuirea energiei termice 

 

În prezent, în întreg municipiul Turda s-a desființat producerea centralizată și 

furnizarea către populație a energiei termice, astfel încât toate locuințele individuale 

sunt încălzite prin mijloace proprii (sobe de încălzit, centrale de apartament, 

convectoare sau altele). Dintre clădirile publice aflate în administrarea primăriei, parte 

dintre ele au adoptat soluția realizării de centrale termice proprii iar altele sunt încălzite 

cu sobe utilizând gazul metan ca și combustibil. 

  

4.3. Transportul public 

 

Transportul în comun se efectuează în prezent pe un număr de 8 trasee totalizând 
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aprox. 100 km, cu ajutorul unor autobuze utilizând ca și combustibil motorină. Numărul 

anual de călători este de aproximativ 2.000.000, lungimea medie estimate a unei 

călătorii fiind de 8 km. Ca și structură a parcului auto, acesta a fost modernizat în ultima 

perioadă, fapt ce duce la o scădere substanțială a consumurilor de motorină. 

 

4.4. Iluminatul public 

 

Iluminatul public al municipiului Turda a constituit obiectul unui audit comandat 

și finanțat de primăria orașului. Conform datelor furnizate, lungimea totală a rețelelor de 

iluminat public este de aprox. 100 km, din care aprox. 10 km drumuri naționale. Puterea 

electrică instalată este aprox. 0,5 MW, consumul anual pentru iluminatul public fiind de 

2,25 GW. 

 

4.5. Alimentarea cu apă potabilă și epurarea apelor uzate 

 

Alimentarea cu apă a municipiului Turda și a localităților învecinate este 

asigurată pentru circa 100 000 locuitori. Regimul de funcționare este de 24 h/zi, 365 

zile/an. 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă este format din patru surse, din aducțiuni, 

stații de pompare, rezervoare și rețele de distribuție. 

- Sursa Cornești – situată în amonte de municipiul Turda, jud. Cluj, la cca. 12 

km pe malul râului Arieș în dreptul localității Cornești, pe DN 75 Turda-Abrud. Sursă 

este formată din 50 puțuri forate cu Dn = 300 mm și Hp = 8-14 m, grupate în patru 

fronturi de captare. 

- Sursa Mihai Viteazu, situată în amonte de municipiul Turda, jud. Cluj, la cca. 9 

km, pe DN 75 Turda-Abrud, lângă comuna Mihai Viteazu. 

Sursa este formată din 10 puțuri săpate cu Dn = 2 m și Hp = 8-10 m, puțurile fiind 

dotate cu barbacane. 

- Sursa Variantă este situată în partea de sud-est a municipiului Turda, județul 

Cluj, pe partea stângă a drumului național DN 75 Turda-Abrud, în albia majoră a râului 

Arieș. Sursa este formată din 10 puțuri forate cu Dn = 300 mm și Hp = 8-12 m, captarea 

executându-se după proiectul STE 1390/82 și PE 3545/82 întocmit de ICP Cluj. 

 - Sursa Turda Veche este situată în partea de sud-est a municipiului Turda, între 

drumul național A1 Turda-Aiud și drumul județean spre comuna Călărași. Primele două 

puțuri datează din anul 1912, sursa Turda-Veche fiind cea mai veche sursă, înființată 

odată cu sistemul centralizat de alimentare cu apă în orașul Turda. Celelalte puțuri au 

fost construite în perioada 1965-1969. 

Transportul apei potabile în municipiul Turda este format din conducte de 

aducțiune și construcții accesorii care contribuie la transportul apei de la surse și stații 

de pompare la rezervoarele de înmagazinare. 

Prima aducțiune care transporta apă de la sursa Cornești la sursa Mihai Viteazu 

este o aducțiune construită în anul 1977 concomitent cu construcția sursei. 

A doua aducțiune, construită în anul 1970, este din PREMO, cu diametrul Dn = 

600 mm și lungime 8,6 km. 

Ambele aducțiuni sunt în stare tehnică bună – fără defecte majore înregistrate în 
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ultimii 6 ani. Regimul de presiune la care funcționează este de 25-35 mCA, ceea ce 

contribuie la menținerea unei stări tehnice bune. 

Transportul apei de la surse la rezervoare de acumulare prin intermediul 

aducțiunilor se face cu ajutorul a trei stații de pompare, două situate în amonte de 

municipiul Turda, respectiv stația de pompare Mihai Viteazu și stația de pompare 

Variantă și o a treia stație situată în intravilanul municipiului Turda: stația de pompare 

de pe strada Castanilor. 

Sistemul de distribuție al apei potabile în Municipiul Turda și localitățile Mihai 

Viteazu, Cheia și Cornești cuprinde: conducte-artere, în lungime de 18,5 km, conducta 

de serviciu în lungime de 100,8 km și construcții accesorii cu ajutorul cărora apa 

transportată de la cele patru surse este distribuită la cei 10.408 abonați ai serviciului de 

alimentare cu apă potabilă. 

Aproximativ 90% din consumatori sunt contorizați. Unul dintre efectele majore 

ale contorizării a fost reducerea consumului mediu pe locuitor la valori între 100 și 120 

l/zi. 

 Sistemul de canalizare se compune din canale de serviciu și canale colectoare în 

lungime totală de 59,47 km. Sistemul de canalizare acoperă doar 49% din lungimea 

rețelelor de distribuție a apei. 

 Rețelele de canalizare urmăresc planul străzilor. Colectarea se face gravitațional, 

prin canalele de serviciu. Apele uzate menajere, industriale și pluviale, sunt transportate 

prin canale colectoare secundare la canalul colector principal, care face legătura cu 

stația de epurare din Câmpia Turzii. 
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5. SITUAȚIA ENERGETICĂ LOCALĂ ȘI PROBLEMATICA AFERENTĂ 

 

NOTĂ: O parte din datele din acest capitol sunt extrase din „Strategia de 

dezvoltare durabilă a Municipiului Turda” 

 

5.1. Producția și distribuirea energiei termice 

 

5.1.1. Instituții aflate în administrarea Consiliului municipal Turda 

 

Clădirile instituțiilor care au fost luate în analiză (35 de instituții pentru care au 

existat date) sunt construite, în marea lor majoritate din cărămidă (62%), restul fiind 

construite din prefabricate din beton, fără să existe izolație termică a zidurilor. 

Acoperișurile sunt tip terasă (50%) sau tip șarpantă cu țiglă (50%), de asemenea 

neexistând o izolație termică a acestora. Ferestrele sunt, în marea majoritate, duble, din 

lemn, etanșeitatea acestora lăsând mult de dorit. 

Acest lucru face ca pierderile de energie prin elementele de construcție să fie 

însemnate, însumând aproximativ 22.000 kWh, ceea ce se transpune într-un consum 

anal teoretic de 2.850.000 nmc gaz metan. Acest consum estimat ține cont de condițiile 

climatice medii normale și de un confort termic optim, putând diferi de cel real 

înregistrat într-un anumit an calendaristic din motive obiective și subiective (condiții 

climatice momentane, restrângeri bugetare, neutilizarea integrală a spațiilor etc.). 

Ca soluții de încălzire aceste instituții sunt asigurate cu agent termic produs în 

centrale termice proprii (aprox. 57%) sau cu încălzire locală (sobe sau convectoare 

(43%). Dintre aceste centrale termice o parte dintre ele (60%) au fost modernizate în 

ultimii ani, restul fiind centrale termice echipate cu utilaje vechi de peste 30 ani, având 

un randament termic sub 70%. Menționăm, de asemenea, că încălzirea locală cu sobe nu 

depășește, de regulă, un randament de utilizare a gazului metan de 50%. 

În instituțiile încălzite cu centrale termice proprii distribuția agentului termic 

precum și corpurile de încălzire (calorifere din fontă) sunt cu o vechime apreciabilă, 

acolo unde nu au fost reabilitate sau înlocuite, având un grad ridicat de uzură și 

colmatare cu depuneri de natura diversă. Acest lucru duce la un randament scăzut de 

funcționare, de asemenea contribuind și la o scurtare a duratei de funcționare a 

echipamentelor de încălzire. 

 

5.1.2. Blocuri de locuințe 

 

Construcția blocurilor de locuințe este din cărămidă (62%) și din prefabricate din 
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beton (38%). Acoperișurile sunt tip terasă (90%) sau tip șarpantă cu țiglă (10%). Nici 

zidurile exterioare, nici acoperișurile nu sunt izolate termic în momentul de față decât în 

procent nesemnificativ. Ferestrele sunt, în marea majoritate, duble, de lemn. 

Toate blocurile de locuințe sunt în prezent debranșate de la sistemul de încălzire 

centralizat, încălzirea făcându-se cu mijloace proprii (centrale de apartament sau alte 

mijloace). 

Construcția actuală a blocurilor care un au fost reabilitate termic face ca pierderile 

de energie prin elementele de construcție să fie foarte importante, acestea ridicându-se 

la aproximativ 66.400 kWh, ceea ce înseamnă un consum anual actual de gaz metan de 

aprox. 19.986.400 nmc. Acest consum estimat ține cont de condițiile climatice medii 

normale și de un confort termic optim, putând diferi de cel real înregistrat într-un 

anumit an calendaristic din motive obiective și subiective (condiții climatice, restrângeri 

bugetare, neutilizarea integrală a spațiilor etc.) și nu ține cont de necesarul de 

combustibil pentru producerea apei calde menajere. 

 

5.2. Transportul public 

 

Transportul în comun se efectuează, în prezent pe un număr de 8 trasee, totalizând 

aprox. 100 km. Numărul anual de călători este de aproximativ 2.000.000, lungimea 

medie estimate a unei călătorii fiind de 8 km. Ca și structură a parcului auto, acesta a 

fost modernizat în ultima perioadă, achiziționându-se autobuze noi și cu un consum 

specific de combustibil redus. 

 

5.3. Iluminatul public 

 

Lungimea totală a rețelelor de iluminat public este de aprox. 100 km, din care 

aprox. 10 km drumuri naționale. Puterea electrică instalată este aprox. 0,5 MW, 

consumul anual pentru iluminatul public fiind de 2,25 GW. 

Rețelele electrice sunt aeriene în proporție de 80% și subterane în proporție de 

20%. Corpurile de iluminat sunt cu sodiu de înaltă presiune, în proporție de aprox. 81%, 

sau cu mercur de înaltă presiune, în proporție de aprox. 19%. 

Ca și vechime, 60% din rețelele de iluminat public au peste 35 ani, doar 40% din 

acestea fiind modernizate în ultimii 10 ani, fapt care conduce la concluzia că uzura, atât 

fizică, cât și morală este semnificativă. 

În ultima perioadă s-a demarat de către primărie un program de modernizare a 

rețelelor de iluminat public în scopul eficientizării lui, program care se află în plină 

derulare. 

 

 

5.4. Alimentarea cu apă potabilă și epurarea apelor uzate 

 

5.4.1. Surse de apă 

 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă este format din patru surse, din aducțiuni, 

stații de pompare, rezervoare și rețele de distribuție. 
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Sursele au un total de 76 puțuri forate și săpate de mică adâncime care extrag apa 

din stratul acvifer. Puțurile forate au un diametru de 0,3 m, iar cele săpate un diametru 

între 2-3 m. Adâncimile variază între 8-14 m. Cele patru surse sunt: 

Sursa Cornești – situată în amonte de municipiul Turda, jud. Cluj, la cca. 12 km 

pe malul râului Arieș în dreptul localității Cornești, pe DN 75 Turda-Abrud. Sursă este 

formată din 50 puțuri forate cu Dn = 300 mm și Hp = 8-14 m, grupate în patru fronturi 

de captare. 

Sursa Cornești a fost pusă în funcțiune în anul 1977, fiind executată după 

proiectul STE 251-75 întocmit de I.C.P. Cluj. Dotările aferente instalațiilor hidraulice și 

electrice sunt din perioada 1976-1977. La cele 50 de puțuri electropompele au fost 

înlocuite în proporție de 60%, din care 18% în ultimii ani. 

Starea tehnică a instalațiilor este bună, ele fiind reparate conform planurilor 

anuale de reparații curente și capitale care asigură continuitatea și siguranța în 

funcționare. 

Sursa Mihai Viteazu, situată în amonte de municipiul Turda, jud. Cluj la cca 9 

km pe DN 75 Turda-Abrud, lângă comuna Mihai Viteazu. 

Sursa este formată din 10 puțuri săpate cu Dn = 2 m și Hp = 8-10 m, puțurile fiind 

dotate cu barbacane. 

Captarea inițială s-a executat între anii 1954-1958, HCM 146/1955 pe baza 

proiectului DSAPC Cluj nr.21/1954. Dezvoltările ulterioare din anii 1964-1966 și 1968-

1971 s-au executat pe baza STE 900/1963 și PFU 33/1967. Modernizarea sursei s-a 

executat în perioada 1995-1998 pe baza PT 7942/1997, când s-a schimbat sistemul de 

aspirație a apei din puțuri din sistem cu vacuum în sistem cu pompe individuale pe 

fiecare puț cu comandă și suprareglare automată dintr-un panou central; de asemenea, s-

a construit un rezervor tampon de 2500 m. c. pentru stația de pompare, s-au înlocuit 

electropompele în stația de pompare cu electropompe Salmson, import Franța, una din 

ele având debit variabil, comanda și supravegherea lor fiind automatizată. Cele 10 

puțuri sunt amplasate într-un singur front perpendicular pe albia râului Arieș, între malul 

râului Arieș și dealul Bădeni, de ambele părți ale DN 75 Turda-Abrud. 

Sursa Variantă este situată în partea de sud-est a municipiului Turda, județul 

Cluj, pe partea stângă a drumului național DN 75 Turda-Abrud, în albia majoră a râului 

Arieș. Sursa este formată din 10 puțuri forate cu Dn = 300 mm și Hp = 8-12 m, captarea 

executându-se după proiectul STE 1390/82 și PE 3545/82 întocmit de ICP Cluj. 

Frontul de captare care cuprinde cele 10 puțuri este perpendicular pe albia râului 

Arieș și este cuprins între drumul național DN 75 Turda-Abrud și albia râului Arieș. 

Puțurile au instalații hidraulice compuse din coloane filtrante, coloane de aspirație, 

sorburi, armături, contoare și electropompe submersibile tip Hebe 65 x 4 cu debitul Q = 

30-45 mc/h, H = 30 mCA, cu motor electric P =  7,5 kW, n = 3.000 rot/min, la 8 puțuri; 

la un puț există pompă orizontală tip Cerna 80, cu debitul Q = 45 mc/h și H = 30 mCA, 

cu motor electric P = 7,5 kW, n = 3.000 rot/min., iar la un alt puț pompa submersibila 

Salmson tip UTS 6-30, cu Q = 30 mc/h, H = 30 mCA și motor electric cu P = 3 kW, n = 

3.000 rot/min. Debitul captat de la puțuri și refulat printr-o conductă colectoare, este 

colectat într-un rezervor tampon de 200 m.c. 

Sursa Turda Veche este situată în partea de sud-est a municipiului Turda între 

drumul național A1 Turda-Aiud și drumul județean spre comuna Călărași. Primele două 
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puțuri datează din anul 1912, sursa Turda-Veche fiind cea mai veche sursă înființată 

odată cu sistemul centralizat de alimentare cu apă în orașul Turda. Celelalte puțuri au 

fost construite în perioada 1965-1969. 

În perioada 1994-1996, în cadrul programului de modernizare a sistemului de 

alimentare cu apă a municipiului Turda, această sursă a fost modernizată, schimbându-

se sistemul de extracție a apei prin vacuum în sistem cu pompe individuale pe fiecare 

puț. Puțurile au instalațiile hidraulice compuse din coloana de aspirație, sorburi, 

armături, contoare și electropompe Cerna 80, cu debitul Q = 38 mc/h, H = 20 mCA, 

motor electric P = 5,5 kW, n = 3.000 rot/min la trei puțuri, iar la celelalte trei: pompe 

Cerna 128, Q = 80 mc/h, H = 20 mCA, motor electric P = 11 KW, n = 3.000 rot/min. 

 

5.4.2. Transportul apei potabile 

 

Transportul apei potabile în municipiul Turda este format din conducte de 

aducțiune și construcții accesorii care contribuie la transportul apei de la surse și stații 

de pompare la rezervoarele de înmagazinare. 

Prima aducțiune care transporta apă de la sursa Cornești la sursa Mihai Viteazu 

este o aducțiune construită în anul 1977 concomitent cu construcția sursei. Aducțiunea 

este din PREMO cu Dn = 600 mm și lungimea de 2,513 km. Regimul de presiune sub 

care lucrează este de 5-12 mCA. 

Aducțiunea colectează apa din cele 50 de puțuri de la sursa Cornești, are traseul 

paralel cu calea ferată îngustă Turda-Abrud, la ieșire din satul Ornești în aval, în direcția 

comunei Mihai Viteazu subtraversează calea ferată și este pozată paralel cu DN 75 

Turda-Abrud până la intersecția cu drumul județean spre satul Cheia, pe care îl 

subtraversează, intrând în perimetrul sursei Mihai Viteazu, unde apa este colectată într-

un rezervor tampon de 2.500 m.c. Construcțiile-accesorii sunt 6 cămine de vane, 1 

cămin de golire și doua subtraversări ale liniilor de cale ferată Turda-Abrud și o 

subtraversare a drumului județean Mihai Viteazu - Cheia. 

Din rezervorul-tampon unde este colectată și apa sursei Mihai Viteazu (10 puțuri 

săpate), apa este pompată de stația de pompare din cadrul sursei fiind refulată spre 

municipiul Turda prin două aducțiuni: 

- prima aducțiune, construită în anul 1955, este din oțel, are diametrul Dn = 400 

mm și lungimea de 11,5 km. Aducțiunea are traseul de la stația de pompare Mihai 

Viteazu paralel cu drumul național DN 75 Turda - Abrud, străbate dinspre est comuna 

Mihai Viteazu și intră în municipiul Turda pe străzile 22 Decembrie 1989, Ștefan cel 

Mare și strada Romană și ajunge la rezervoarele de înmagazinare 2 x 2.500 m.c. de pe 

Cetatea Romană la cota 374 m. Aducțiunea are următoarele construcții accesorii: 26 

cămine de vane, 5 cămine de golire, 5 subtraversări (DN 75 și DN 15), o traversare a 

râului Arieș pe podul de pe DN 15 și 9 masive de ancoraj; 

- a doua aducțiune, construită în anul 1970, este din PREMO, cu diametrul Dn = 

600 mm și lungime 8,6 km. Traseul aducțiunii pornește de la Stația Mihai Viteazu spre 

NE, pe la marginea nordică a comunei Mihai Viteazu, paralel cu cursul râului Arieș. La 

ieșirea din comună, aducțiunea intră în perimetrul sursei Variantă, în stația de pompare, 

cu ajutorul căreia apa este refulată spre rezervoarele 2 x 5.000 m.c. de pe cetatea 

Romană la cota 374 m. Aducțiunea iese din stația de pompare Variantă în direcția nord, 
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paralel cu DN 75, traversează râul Arieș, trece pe strada Cheii, pe strada Ana Ipătescu și 

strada Romană până la rezervoarele 2 x 5.000 m.c. de pe Cetatea Romană. Aducțiunea 

are următoarele construcții-accesorii: 17 cămine de vane, 3 cămine de golire, 1 cămin de 

ventil, o subtraversare DN 75, o traversare a râului Arieș pe podul de pe DN 75 și 6 

masive de ancoraj. 

Ambele aducțiuni sunt în stare tehnică bună – fără defecte majore înregistrate în 

ultimii 6 ani. Regimul de presiune la care funcționează este de 25-35 mCA, ceea ce 

contribuie la menținerea unei stări tehnice bune. 

Având în vedere vechimea destul de mare a celor două aducțiuni, în programele 

de dezvoltare pe termen mediu, ele sunt propuse pentru reabilitare. 

Transportul apei de la surse la rezervoare de acumulare prin intermediul 

aducțiunilor se face cu ajutorul a trei stații de pompare, două situate în amonte de 

municipiul Turda, respectiv stația de pompare Mihai Viteazu și stația de pompare 

Variantă și o a treia stație situată în intravilanul municipiului Turda: stația de pompare 

de pe strada Castanilor. 

Apa extrasă de la sursele Cornești și Mihai Viteazu este colectată într-un 

rezervor-tampon de 2.500 m.c. din incinta sursei Mihai Viteazu și este refulată prin două 

aducțiuni de Dn = 400 și Dn = 600 spre oraș. 

Stația de pompare Mihai Viteazu are capacitatea de 2.000 mc/h și este dotată cu 

patru pompe Salmson, tip NO 150-400, cu debit normal Qn = 500 mc/h, H = 45 mCA și 

cu motoare electrice cu P = 75 KW la n = 1450 rot/min. Una din pompe doar este cu 

debit variabil. 

 

5.4.3. Distribuția apei potabile 

 

Sistemul de distribuție al apei potabile în Municipiul Turda și localitățile Mihai 

Viteazu, Cheia și Cornești cuprinde: conducte-artere în lungime de 18,5 km, conducta 

de serviciu în lungime de 100,8 km și construcții accesorii cu ajutorul cărora apa 

transportată de la cele patru surse este distribuită la cei 10.408 abonați ai serviciului de 

alimentare cu apă potabilă. 

Diametrele conductelor din sistemul de distribuție variază între 50 și 600 mm iar 

materialele din care sunt realizate sunt: oțel, fontă, azbociment, beton precomprimat, 

polietilenă de înaltă densitate. 

După vechime, conductele au următoarea configurație: 

- sub 10 ani – 15,3 km 

- între 10-20 ani – 33,3 km 

- între 20-30 ani – 25,9 km   

- între 30-40 ani – 8,4 km    

- între 40-50 ani – 4,7 km 

- peste 50 ani – 31,7 km 

Aproximativ 90% din consumatori sunt contorizați. Unul dintre efectele majore 

ale contorizării a fost reducerea consumului mediu pe locuitor la valori între 100 și 120 

l/zi. 

Rețelele de distribuție acoperă cca. 95% din localitate. Pentru a oferi accesul la 

apă potabilă tuturor locuitorilor sunt necesari la această dată cca. 8 - 12 km de conductă 
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nouă. 

 

5.4.4. Canalizarea 

 

Apele uzate sunt colectate doar de la cca. 50% din abonații serviciului de apă 

potabilă  (59 km de rețea de canalizare, față de 119 km rețea de distribuție). 

Turda nu dispune de o stație proprie de epurare. Apele uzate colectate în rețeaua 

urbană sunt transportate spre stația de tratare de la Câmpia Turzii. 

Deversarea apelor uzate netratate și infiltrațiile din pânza freatică în conducta de 

transport Turda - Câmpia Turzii reprezintă o problemă gravă de poluare a râului Arieș și 

o afectare constantă a pânzei freatice între cele două localități. 

În afară de analizele curente făcute de operator și de poliția sanitară, nu există o 

monitorizare sistematică (automată) și nici sisteme și proceduri de alertă și de prevenire 

a incidentelor de poluare accidentală. 

 Sistemul de canalizare se compune din canale de serviciu și canale colectoare, în 

lungime totală de 59,47 km. Sistemul de canalizare acoperă doar 49% din lungimea 

rețelelor de distribuție a apei. 

 Rețelele de canalizare urmăresc planul străzilor. Colectarea se face gravitațional, 

prin canalele de serviciu. Apele uzate menajere, industriale și pluviale sunt transportate 

prin canale colectoare secundare la canalul colector principal care face legătura cu stația 

de epurare din Câmpia Turzii. 

Rețeaua de canalizare este în sistem divizor în partea stângă a râului Arieș și în 

sistem unitar în partea dreaptă a râului Arieș. 

Conductele de canalizare sunt din beton și PVC-KG și au secțiuni circulare, 

ovoidale și clopot, cu dimensiuni cuprinse între 200-600 mm pentru cele circulare, între 

40/60 cm și 140/210 cm pentru cele ovoidale și între 160/101 cm și 280/177 cm pentru 

cele în clopot. 
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6. STABILIREA NECESARULUI DE ENERGIE ESTIMAT PENTRU 

URMĂTORII 10 ANI 

 

În stabilirea necesarului de energie pentru următorii 10 ani s-a avut în vedere o 

creștere neglijabilă a necesarului de energie actual întrucât nu se prognozează un spor 

demografic în această perioadă și, implicit, nici o creștere a necesarului de servicii 

asigurate de municipalitate. 

Prin implementarea unor măsuri de eficientizare energetică se poate ajunge la o 

scădere a consumului energetic după cum urmează: 

- pentru instituții bugetare – economie de gaz metan de aprox. 37 %; 

- pentru blocuri de locuințe – economie de gaz metan de aprox. 61 %; 

- pentru transportul în comun – economie de motorină de aprox. 68 %; 

- pentru iluminatul public – economie de energie electrică de aprox. 40%. 

 Pornind de la consumurile actuale de energie putem obține o eșalonare pe 

următorii 10 ani, considerând o creștere anuală lineară a eficienței energetice, prognoza 

necesarului de energie este următoarea: 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gaz metan 

[mii nmc] 
21520 20200 18850 17560 16240 14920 13600 12280 10960 9640 

Energie 

electrică 

[MWh] 

2112 2024 1936 1848 1760 1672 1584 1496 1408 1320 

Motorină 

[mii l] 
429 397 366 335 304 272 241 210 178 147 

  

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PREZENTAREA SOLUȚIILOR TEHNICE PROPUSE 

 

7.1. Eficientizarea energetică a cladirilor 

 

7.1.1. Instituții aflate în administrarea Consiliului municipal Turda  

 

Pentru eficientizarea energetică a instituțiilor aflate în administrarea Consiliului 

Municipal sunt mai multe posibilități de abordare: soluții constructive și soluții în ceea 

ce privește instalațiile termice. 

 

   7.1.1.1. Soluțiile constructive 

 

A. Izolarea termică a zidurilor exterioare a imobilelor, izolare termică ce se 

propune a se realiza cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm, peste care se va 

executa tencuiala și vopsitorie ornamentală. 

B. Izolarea termică a planșeului sub acoperiș, pentru clădirile cu acoperiș tip 

șarpantă, care se va face prin montarea unor plăci din vată minerală lamelară cu 

grosimea de 10 cm, peste care se toarnă o șapă de egalizare din beton. Succesiunea 

straturilor este următoarea: 

- bariera de vapori; 

- termoizolație cu plăci de vată minerală de 10 cm; 

- folie de protecție; 

- șapă slab armată. 

C. Izolarea termică a acoperișurilor din beton tip terasă, care se va face prin 

montarea unor placi din polistiren extrudat cu grosime de 10 cm peste care se toarnă o 

șapă de egalizare din beton. Succesiunea straturilor este următoarea: 

- bariera de vapori; 

- termoizolație cu plăci de polistiren extrudat de 10 cm; 

- folie de protecție; 

- șapă slab armată; 

- hidroizolație de protecție. 

D. Înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat sau 

din PVC și geam tip termopan în două straturi. Tâmplăria din lemn stratificat se 

recomandă a fi adoptată în special acolo unde aspectul estetic exterior trebuie păstrat 

(clădiri monument istoric, etc.). 
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7.1.1.2. Soluțiile privind instalațiile termice 

 

A. Modernizarea centralelor termice existente sau realizarea unor centrale termice 

proprii acolo unde încălzirea se realizează prin sobe. Aceasta se va face prin înlocuirea 

echipamentelor existente (cazane, boilere, pompe, vase de expansiune, etc.) cu unele 

noi, performante, cu randamente ridicate. Se recomandă montarea unor cazane de 

încălzire în condensație, care au un randament deosebit de ridicat și o durată de 

funcționare foarte lungă datorită construcției din materiale inoxidabile. 

B. Înlocuirea rețelelor de distribuire a agentului termic și a corpurilor de încălzire, 

unde acestea există, sau realizarea unor rețele termice noi acolo unde nu există. 

Corpurile de încălzire (caloriferele) noi se recomandă a fi din aluminiu sau bimetal, 

acestea având un cost mai ridicat dar o durată de viață mai mare sau pot fi radiatoare din 

oțel tip panou, o soluție mai ieftină dar nu atât de fiabilă. 

Rețelele de distribuție ale agentului termic se vor realiza cu țevi din cupru sau 

multistrat, acestea având o durată de viață mare și, datorită rugozității reduse a 

materialelor, depunerile pe țevi sunt reduse. Se recomanda ca rețelele termice de 

încălzire să fie înlocuite atunci când se face modernizarea centralei termice. Aceasta 

este necesară pentru a nu favoriza antrenarea depunerilor de pe rețelele termice vechi și 

circularea lor în echipamente noi, cu scurtarea drastică a duratei de viață a acestora și 

reducerea semnificativă a randamentului. 

C. Adoptarea unor măsuri locale de economisire a energiei, cum ar fi: 

- montarea de robineți termostatici la radiatoare; 

- zonarea rețelelor termice în funcție de regimul de funcționare a încăperilor; 

- montarea de cronotermostate și a unor electrovane de închidere pe diferite zone 

de încălzire; 

- izolarea termică a rețelelor de distribuire ale agentului termic, în zonele care nu 

necesită încălzire. 

 

  7.1.2. Blocuri de locuințe 

 

Pentru blocurile de locuințe, având în vedere ca sistemul centralizat de producere 

și distribuire a energiei termice a fost desființat, în momentul de față marea majoritate a 

locuințelor individuale din blocuri au sistem propriu de încălzire (în special centrale 

termice de apartament). În această situație, contribuția consiliului municipal în scopul 

eficientizării energetice a locuințelor constă în izolarea termică a elementelor de 

construcție (ziduri exterioare și acoperișuri), activitate care a fost demarată în ultimul 

an. 

A. Izolarea termică a zidurilor exterioare a imobilelor, izolare termică ce se 

propune a se realiza cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm, peste care se va 

executa tencuială și vopsitorie ornamentală; 

B. Izolarea termică a planșeului sub acoperiș, pentru clădirile cu acoperiș tip 

șarpantă, care se va face prin montarea unor placi din vata minerală lamelară cu 

grosimea de 10 cm, peste care se toarnă o șapă de egalizare din beton. Succesiunea 
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straturilor este următoarea: 

- bariera de vapori; 

- termoizolație cu plăci de vata minerală de 10 cm; 

- folie de protecție; 

C. Izolarea termică a acoperișurilor din beton tip terasă, care se va face prin 

montarea unor plăci din polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, peste care se toarnă o 

șapă de egalizare din beton. Succesiunea straturilor este următoarea: 

- bariera de vapori; 

- termoizolație cu plăci de polistiren extrudat de 10 cm; 

- folie de protecție; 

- șapă slab armată; 

- hidroizolație de protecție. 

 

 

7.2. Eficientizarea transportului în comun 

 

În stabilirea măsurilor propuse a fi aplicate în scopul creșterii eficienței energetice 

în domeniul transportului public în comun s-a pornit de la concluziile rezultate din 

situația actuală precum și de la experiența similară existentă în alte localități din țară, 

care au elaborat un astfel de program. 

Principalele direcții în care trebuie concentrate eforturile pentru atingerea acestui 

deziderat sunt următoarele: 

A. analizarea utilității achiziționării de microbuze (cu o capacitate de 15 - 19 

persoane) sau minibuze (cu o capacitate de 25 - 30 persoane); 

B. reorganizarea traseelor liniilor de transport în comun, în scopul evitării 

suprapunerii de trasee. Având în vedere configurația actuală a străzilor din municipiul 

Turda considerăm că numărul de trasee poate fi redus cu min. 2 - 3; 

C. monitorizarea traficului de călători pe o durată semnificativă de timp (câteva 

luni) pentru a putea stabili o frecvență a mijloacelor de transport defalcată pe trasee și 

ore de funcționare; 

D. regândirea punctelor de staționare, realimentare, intervenții ușoare, în scopul 

limitării deplasărilor „în gol” a autovehiculelor. 

 

7.3. Eficientizarea iluminatului public local 

 

Pentru eficientizarea iluminatului public local în scopul scăderii facturii 

energetice se propune luarea unor măsuri tehnico-organizatorice, măsuri prezentate și în 

studiul comandat de Primăria municipiului Turda și care s-a început a fi aplicate de 

către primărie, cum ar fi: 

A. Înlocuirea aparatelor de iluminat uzate cu aparate de iluminat echipate cu 

condensator, pentru reducerea energiei reactive și compensarea factorului de putere; 

B. Sistematizarea iluminatului în funcție de clasă de drum, puteri și tipuri de 

aparate; 

C. Utilizarea lămpilor cu descărcări în vapori de sodiu de joasă presiune, acestea 

având eficacitatea luminoasă cea mai ridicată; 
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D. Reducerea fluxului luminos între anumite ore de funcționare prin utilizarea 

dispozitivelor de timming tip cronosense; 

E. Realizarea unui sistem de telegestiune pentru monitorizarea funcționării 

sistemului de iluminat public. 

 

7.4. Eficientizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare 

 

     Putem lua în considerare o serie de măsuri care să ducă la eficientizarea 

sistemului de alimentare cu apă, având în vedere și o creștere a gradului de protecție a 

mediului. Câteva propuneri în acest sens ar fi: 

A. extinderea sistemului de canalizare a municipiului de la aprox. 50% din 

lungimea rețelei de alimentare cu apă până la 90 - 95%; 

B. realizarea unei stații de epurare proprii a municipiului Turda, în scopul de a 

evita pe viitor poluarea pânzei freatice în zona Turda – Câmpia Turzii; 

C. reabilitarea celor două aducțiuni de apă potabilă care alimentează orașul, în 

special prin înlocuirea conductelor cu durata de viață expirată, precum și a celor din 

azbociment; 

D. automatizarea stațiilor de pompare și monitorizarea integrată a întregului 

sistem. 
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8. ROLUL MUNICIPALITĂȚII ÎN ELABORAREA, COORDONAREA ȘI 

IMPLEMENTAREA UNEI STRATEGII ENERGETICE COERENTE 

 

Deciziile strategice ale municipalității afectează consumul direct de energie al 

locuitorilor și al entităților economice care își desfășoară activitatea pe teritoriul 

orașului. De asemenea, municipalitate este promotor al unor investiții proprii, prin care 

poate constitui un exemplu în ceea ce privește calitatea proiectelor cât și calitatea 

materialelor, echipamentelor și instalațiilor folosite pentru execuția lucrărilor necesare. 

De asemenea, municipalitatea are responsabilitatea proiectării și implementării 

politicii de transport public urban, a politicii privind reabilitarea termică a clădirilor, 

politicii de taxe și impozite locale, traficului urban etc. 

De regulă, factorii care contribuie la luarea deciziilor privind politica locală 

(consilierii locali), nu sunt specialiști în domeniile respective și nu cunosc 

reglementările specifice, tehnologiile aferente sau cerințele și avantajele legate de 

respectarea normelor de protecție a mediului. De aceea, este important ca aceștia, dar și 

aparatul de execuție al autorităților publice locale din municipiul Turda să fie permanent 

informați despre avantajele pe care le aduc soluțiile prietenoase fata de mediu, astfel 

încât să poată aprecia fezabilitatea proiectelor care le sunt supuse spre aprobare nu 

numai în funcție de costurile de implementare, dar și în funcție de beneficiile unor 

soluții eficiente din punct de vedere energetic. 

 

8.1. Rolul motivator al municipalității 

 

Proprietarii de apartamente și clădiri, companiile comerciale, marii consumatori 

industriali din oraș, sunt cei care determină modelul comportamentului energetic al 

orașului. Asupra lor însă, municipalitatea nu are o cale directă de acțiune și de influență. 

Totuși, exista modalități indirecte prin care toți acești consumatori să poată fi motivați în 

adoptarea unor măsuri care să conducă la creșterea eficienței consumului de energie. 

Principalul instrument aflat la dispoziția autorităților locale este stabilirea tarifelor 

serviciilor publice locale, însoțite de o politică adecvată de subvenții prin care anumite 

categorii de utilizatori pot fi sprijiniți (din motive sociale) sau motivați să folosească 

aceste servicii, în detrimentul celor furnizate de companii private. Pe lângă acest 

instrument „material”, municipalitatea mai dispune și de altele, de ordin moral, care pot 
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consta în organizarea de campanii de conștientizare, de informare sau de consultare a 

publicului. 

Deși rolul de factor motivator al municipalității este foarte important, 

manifestarea lui conducând la obținerea de efecte semnificative cu investiții minime, 

acest rol este mai puțin asumat. Un pas înainte în acest domeniu s-ar putea realiza prin 

crearea Serviciului public de performanță energetică, entitate dedicată tocmai 

promovării măsurilor de eficienta energetică și de utilizare a resurselor energetice de 

către toți consumatorii de energie din municipiul Turda. 

De asemenea, autoritățile locale pot încuraja dezvoltarea proiectelor de eficiență 

energetică prin diferite programe de finanțare bazate pe: atragerea de fonduri 

nerambursabile, utilizarea taxelor locale, re-alocarea fondurilor actuale de subvenții sau 

de ajutoare sociale pentru încălzire, parteneriat cu producători de echipamente și 

asociații de locatari etc. 

 

8.2. Aspecte instituționale 

 

Consiliul local trebuie să asigure un cadru instituțional transparent, care să aducă 

beneficii maxime pentru comunitatea locală. 

Toate activitățile desfășurate în beneficiul public trebuie desfășurate în baza 

contractelor de delegare a serviciilor, contracte ce trebuie întocmite în conformitate 

prevederile legale, extinse cu elemente de buna practica din alte țări europene. Astfel de 

contracte sunt importante mai ales în cazul în care contractul de delegare se face către 

operatori privați necontrolați de către consiliul local. ANRSC a elaborat un contract 

cadru de concesiune aplicabil în astfel de contracte. 

Activitățile de bază legate de iluminatul public, sistemele de alimentare cu apa și 

canalizare se desfășoară prin utilizarea patrimoniului aflat în proprietatea publică sau 

privată a Consiliului Local (după caz) și a patrimoniului propriu al operatorului. 

Condițiile transferului acestora către concesionar sunt precizate în cadrul contractului 

cadru de concesiune aplicabil instalațiilor care se concesionează de către consiliile 

locale către operatorii acestor sisteme. 

Atunci când operatorul local se afla în proprietatea privată a consiliului local, sau 

județean (după caz), acestea au îndatorirea să participe activ în coordonarea activității 

acestuia, prin reprezentanții numiți în consiliul de administrație. În astfel de situații, se 

impune separarea funcției executive de cea reprezentativă în cadrul consiliului de 

administrație. 

Diferența esențială între cele două modalități de gestionare a patrimoniului public 

constă în responsabilitatea de a investi, care nu este întotdeauna acoperită, ținând cont, 

pe de o parte de capacitatea financiară redusă a administrației publice și, pe de altă 

parte, de necesarul uriaș de fonduri care trebuie direcționate spre sectoare mult timp 

neglijate. 

În acest context, consiliile locale au obligația de a folosi toate mijloacele legale 

pentru a atrage finanțarea necesară implementării proiectelor de investiții identificate. 

Cele mai cunoscute și utilizate soluții în acest sens sunt: 

- atragerea de fonduri nerambursabile pentru investiții; 

- concesionarea către operatori privați a activelor din proprietatea sa publică; 
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- concesionarea către operatori privați a serviciilor publice; 

- realizarea de parteneriate public-privat; 

- vânzarea activelor aflate în proprietatea administrației publice locale; 

- emiterea de garanții municipale. 

 

8.3. Cadrul instituțional în municipiul Turda privind managementul 

energetic 

 

În prezent, responsabilitatea aplicării măsurilor cu caracter energetic revine 

primăriei municipiului. 

Serviciul specializat din cadrul primăriei care se ocupă cu implementarea 

măsurilor propuse în prezenta lucrare trebuie să realizeze următoarele elemente: 

- conștientizează, educă și diseminează rezultatele activităților sale; 

- ia măsuri de implicare a cetățenilor în economia de energie și în protecția 

mediului; 

- colaborează cu agenții din Europa, cu alte organisme ale UE în scopul 

transferului de competență și bune practici în ceea ce privește managementul energetic 

și protecția mediului; 

- consiliază accesarea de fonduri internaționale și naționale în domeniu, prin 

redactare și implementare de proiecte; 

- conștientizează cetățenii asupra problemelor legate de utilizarea rațională a 

energiei și a surselor alternative; 

- acordă asistența necesară la conceperea și monitorizarea proiectelor energetice, 

implicarea în elaborarea proiectelor interne și externe destinate să atragă fonduri pentru 

managementul energetic și realizarea unei bănci de date a indicatorilor de performanță a 

serviciilor publice locale, precum și cu alte informații primite de la concesionării 

acestora, analize și sinteze ale datelor primite; 

- monitorizarea și verificarea indicatorilor tehnici și de servire a consumatorilor 

prevăzuți în contractele de concesiune, notificarea părților de nerespectarea 

angajamentelor în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune în derulare; 

- asigurarea transparenței indicatorilor de performanță și a sintezelor efectuate, 

urmărind realizarea unei bune comunicări publice a acestora; 

- avizarea metodelor de măsurare și de evaluare a calității serviciilor (prin 

indicatori de performanță energetica) dacă acestea nu au fost descrise în contractul de 

concesiune; 

- consiliere în promovarea eficientei energetice și utilizarea energiilor alternative; 

- consiliere în promovarea proiectelor referitoare la optimizarea traficului rutier; 

- consiliere în promovarea proiectelor pentru realizarea unui iluminat stradal 

modern cu respectarea normelor specifice în domeniu; 

- consiliere în promovarea proiectelor privind colectarea și depozitarea selectiva a 

deșeurilor menajere, stradale și industriale; 

- consiliere în promovarea proiectelor pentru optimizarea consumurilor de energie 

în clădirile publice 

- consiliere în promovarea tehnologiilor economice și curate în scopul diminuării 

poluării locale a mediului (apă, aer, sol, poluare sonoră) în municipiu. 



 

 33 

Serviciul Public de Performanță Energetică consiliază autoritățile locale să-și 

formuleze strategiile în aceste domenii, asigură informarea publicului, a conștientizării 

acestuia asupra problemelor curente ale comunității, asigură consultanța pentru 

derularea proiectelor de economisire a energiei și de protejare a mediului înconjurător. 

În acest timp, responsabilitățile autorităților publice locale, rămân acelea de a 

stabili noi indicatori tehnici de performanță sau de a-i modifica pe cei existenți, în 

conformitate cu obiectivele concesiunii și prevederilor detaliate ale contractele de 

concesiune, în contextul mai larg al obligațiilor legale, de a satisface cerințele și 

necesarul de utilități publice ale comunității locale, de a contribui la creșterea calității 

vieții și de a asigura protecția și conservarea mediului natural și construit. 

 

  

 

 

 

8.4. Implicarea în măsuri de eficiența energetică pentru clădirile publice și 

private 

 

Consiliul local și primăria trebuie să se implice activ în identificarea măsurilor 

cele mai potrivite de eficienta energetică, a modalităților lor de implementare și a 

atragerii surselor de finanțare cele mai atractive. Printre măsurile cele mai eficiente 

legate de activitatea de încălzire urbană se pot enumera: 

- obligativitatea obținerii autorizației de construcție pentru izolarea termică a 

clădirilor, conform Legii 10/1995, în baza unui audit energetic realizat în conformitate 

cu Legea 372/2005; 

- impunerea pentru obținerea autorizației de construcție, a unui nivel minim de 

izolare termică a clădirilor existente, care să fie cel puțin la nivelul normelor pentru 

realizarea clădirilor după anul 1998; 

- impunerea pentru obținerea autorizației de construcție, a unui nivel minim de 

izolare termică a clădirilor existente, care să fie cel puțin cu 30% mai mari decât cele 

care se găsesc în normele pentru realizarea clădirilor după anul 1998; 

- obligativitatea realizării recepției privind izolarea termică a clădirilor de către 

Serviciul Public de Management și performanta energetică, care să certifice calitatea 

izolării termice a clădirilor și care este un act obligatoriu la recepția finală a imobilului. 
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9. ESTIMAREA COSTURILOR 

 

Implementarea măsurilor propuse a fi adoptate presupun un efort financiar 

semnificativ, fiind necesare găsirea unor surse de finanțare multiple, acestea fiind atât 

bugetul de stat cât și bugetul local, precum și resurse atrase prin sponsorizări din 

sectorul privat al economiei. Costurile estimate pentru implementarea măsurilor propuse 

sunt următoarele: 

- eficientizarea energetică a clădirilor instituțiilor aflate în patrimonial 

administrației locale a municipiului Turda: 4.322.880 EUR 

- modernizarea sistemului de producere și utilizare a energiei termice a clădirilor 

instituțiilor aflate în patrimonial administrației locale a municipiului Turda: 4.640.580 

EUR 

- eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe aflate atât în proprietate privată 

cât și de stat: 43.375.000 EUR 

- modernizarea și eficientizarea transportului în comun: 3.250.000 EUR 

- modernizarea și eficientizarea iluminatului public local: 5.000.000 EUR 
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10. ANALIZA EFICIENȚEI ECONOMICE 

 

 10.1. Eficientizarea energetică a clădirilor instituțiilor aflate în patrimoniul 

administrației locale a municipiului Turda 
 

Prin implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor (izolare termică 

ziduri exterioare și acoperișuri și înlocuire ferestre) se poate obține o scădere importanta 

a consumurilor energetice (în special de gaz metan). Economia de energie estimată, este 

de 5.361 kW/h, ceea ce înseamnă o economie anuală de 672.810 nmc gaz metan, care, 

la prețul actual, reprezintă 201.843 EUR. 

 

 10.2. Modernizarea sistemului de producere și utilizare a energiei termice a 

clădirilor instituțiilor aflate în patrimonial administrației locale a municipiului 

Turda 

 

Prin reabilitarea sistemului de încălzire actual (modernizarea centralelor termice 

existente, înlocuirea rețelelor termice vechi sau realizarea unor sisteme de încălzire 

centrală noi, acolo unde nu există, este de 3.078 kW/h ceea ce înseamnă o economie 

anuală de 386.289 nmc gaz metan, care, la prețul actual, reprezintă 115.887 EUR. 

 

 10.3. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe aflate atât în 

proprietate privată cât și de stat 

 

Prin implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor (izolare termică 

ziduri exterioare și acoperișuri) se poate obține o scădere importantă a consumurilor 

energetice (în special de gaz metan). Economia de energie estimată, este de 4.0270 

kW/h, ceea ce înseamnă o economie anuală de 12.121.227 nmc gaz metan care, la prețul 

actual, reprezintă 3.636.368 EUR. 

 

10.4. Modernizarea și eficientizarea transportului în comun 
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Prin implementarea măsurilor propuse sau care au fost deja aplicate pentru 

eficientizarea transportului în comun se preconizează o scădere a consumului de 

combustibil cu aprox. 68 % ceea ce reprezintă 282.000 l motorină anual care, la prețul 

actual reprezintă 246.415 EUR. 

 

10.5. Modernizarea și eficientizarea iluminatului public local 

 

Prin implementarea măsurilor propuse sau care au fost deja aplicate în scopul 

eficientizării energetice a iluminatului public local se preconizează o scădere a 

consumului de energie electrică cu aprox. 40%, ceea ce reprezintă o scădere anuală de 

880 MWh, care, la prețul actual reprezintă 70.840 EUR. 

 

 

 

11. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

În acest capitol sunt prezentate unele propuneri concrete privind modul de 

abordare a programelor de eficientizare energetică, avantaje și dezavantaje ale 

diferitelor soluții adoptate, pentru fiecare obiectiv în parte. 

 

11.1. Eficientizarea energetică a clădirilor instituțiilor aflate în patrimoniul 

administrației locale a municipiului Turda 

 

Acest aspect are o importanță majoră în reducerea facturii energetice a imobilelor 

aflate în administrarea Primăriei Turda. 

Această activitate a fost deja demarată în municipiul Turda și este în plină 

derulare. 

Izolarea termică a zidurilor exterioare a clădirilor duce la o scădere a pierderilor 

de căldură, în medie cu aprox. 75 %. 

Izolarea termică a planșeelor sub acoperiș conduce la o scădere a pierderilor de 

căldură cu aprox. 68 %. 

Izolarea termică a acoperișurilor tip „terasă” conduce la o scădere a pierderilor de 

căldură cu aprox. 89 %. 

Aceste trei căi de acțiune trebuie abordate prioritar, având o eficiență ridicată și 

durată de amortizare scurtă. 

Înlocuirea ferestrelor existente în prezent cu altele, cu tâmplărie din lemn sau 

PVC și geam tip „termopan” conduce la o scădere a pierderilor de căldură cu aprox. 37 

%. Dacă se compară acest procent cu costurile relativ ridicate ale acestor ferestre rezultă 

o durată de amortizare destul de mare (peste 30 ani). Menționăm însă că, pe lângă 

efectul energetic, apare un alt efect – creșterea confortului datorat scăderii zgomotului și 

a infiltrațiilor de praf în încăperi. Aceste efecte sunt mai dificil de cuantificat valoric, 

dar la luarea unor decizii în acest sens trebuie analizați și acești factori, precum și 

factorul estetic care poate avea o importanta aparte în cazuri punctuale. 
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11.2. Modernizarea sistemului de producere și utilizare a energiei termice a 

clădirilor instituțiilor aflate în patrimoniul administrației locale a municipiului 

Turda 

 

Prin reabilitarea centralelor termice existente și înlocuirea echipamentelor termice 

cu altele noi, mai performante, se obține o creștere estimată a eficienței termice de 20 - 

25%. Dacă, pe lângă această valoare, luăm în considerare scăderea drastică a 

cheltuielilor cu întreținerea și reparare a echipamentelor termice precum și cele cu 

personalul de deservire, considerăm binevenită reabilitarea centralelor termice. 

În acest context, apreciem că înlocuirea rețelelor termice și a corpurilor de 

încălzire existente poate duce o creștere a eficienței energetice cu aprox. 10%. Această 

valoare, deși nu este spectaculoasă, trebuie corelată cu scăderea uzurilor în centralele 

termice modernizate, cu scăderea cheltuielilor de întreținere și cu creșterea confortului 

termic în clădiri. O analiză concretă este necesar a fi făcută punctual în fiecare caz. 

 

 

11.3. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe aflate atât în 

proprietate privată cât și de stat 

 

Acest aspect are o importanță majoră în reducerea facturii energetice a populației 

municipiului Turda, fiind considerat un aspect de importanță națională și apreciată ca 

atare în programele naționale de specialitate. 

Activitatea a fost deja demarată în municipiul Turda și este în plină desfășurare. 

Izolarea termică a zidurilor exterioare a clădirilor duce la o scădere a pierderilor 

de căldură, în medie cu aprox. 80 %. 

Izolarea termică a planșeelor sub acoperiș conduce la o scădere a pierderilor de 

căldură cu aprox. 68 %. 

Izolarea termică a acoperișurilor tip „terasă” conduce la o scădere a pierderilor de 

căldură cu aprox. 89 %. 

Calculul teoretic arată că durata de amortizare a investiției este sub 12 ani, putând 

fi redusă în condițiile climatice actuale, care se depărtează de media multianuala luată în 

calcul. 

 

 

11.4. Modernizarea și eficientizarea transportului în comun 

 

Dintre propunerile prezentate în prezentul studiu, cea care a fost deja 

implementată, adică înlocuirea parcului auto, poate duce la o scădere a cheltuielilor cu 

combustibilul cu minim 60 %, restul scăderii de 8% fiind realizat prin măsuri 

organizatorice, menționate anterior. 

La luarea unor decizii privind măsurile organizatorice, considerăm că trebuie 

analizate și implicațiile sociale, în special asupra angajaților societății de transport în 

comun, dar și asupra populației. 

 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PLANUL DE ACȚIUNI 

 

Pentru realizarea dezideratelor în ordinea priorităților stabilite de organele de 

decizie din primăria municipiului Turda este necesară luarea următoarelor măsuri: 

A. continuarea derulării unui „Program de eficientizare energetică a clădirilor 

aflate în administrarea primăriei”; 

B. continuarea derulării unui „Program de eficientizare energetică a blocurilor de 

locuințe”; 

C. continuarea derulării unui „Program de eficientizare a transportului public 

local”; 

D. continuarea derulării unui „Program de eficientizare a iluminatului public”; 

E. Implementarea unui „Program de reabilitare și eficientizare a alimentării cu 

apă potabilă și canalizării municipiului”. 

 

NOTĂ: În anexele 1 și 2 la prezentul studiu sunt prezentate principalele date de 

calcul și valori estimate care pot sta la baza programelor menționate la pct. A și B. 

 

 

 

Întocmit, 

 

Ing. Dobrotă Dan 
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