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1. Introducere

Evoluţia civilizaţiei umane este, astăzi, din ce în ce mai rapidă. Fie că vorbim despre
evoluţie tehnologică, fie că vorbim despre evoluţia populaţiei, totul se succedă într-un ritm alert,
fără a avea posibilitatea, de multe ori, de a analiza în amănunt toate schimbările care intervin
într-o societate.
În ultima perioadă un accent foarte mare a fost pus pe schimbările climatice la care
este supusă planeta noastră. Emisiile de gaze cu efect de seră sunt astăzi un termen uzitat cu
precădere în condiţiile în care vieţile tuturor locuitorilor planetei, inclusiv viaţa planetei în sine,
sunt afectate de modificările care au intervenit în profilul climatic al Terrei.
La nivel global, lideri politici, reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţii care au ca
scop protecţia mediului înconjurător, toţi fac eforturi pentru a întocmi strategii eficiente care să
ajute în acţiunile întreprinse pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi care să
promoveze folosirea la scară cât mai largă a energiilor regenerabile.
Structuri care sprijină aceste iniţiative sunt create la toate nivelele. Astfel, Comitetul
Regiunilor, organ consultativ al Uniunii Europene, înfiinţat în 1994, este alcătuit din
reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale europene şi are obligaţia de a emite avize
consultative înainte de luarea deciziilor la nivel european în domenii precum politica regională,
mediul, cultura, educaţia, transportul. Este, aşadar, o structură care poate aduce schimbări în
domeniul energiei durabile. De aceea, COR sprijină Pactul Primarilor, structură alcătuită din
oraşe de pe întreg teritoriul Europei, oraşe care îşi asumă, prin aderarea la acest Pact,
reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020.
Oraşul Mizil este parte a Pactului Primarilor din anul 2008. Obligaţiile care îi revin ca
parte a acestui Pact sunt următoarele:
 Atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în 2020 pe
teritoriul localităţii;
 Elaborarea unui inventar de bază al emisiilor de CO2;
 Prezentarea Planului local de acţiune privind energia durabilă,
 Adaptarea structurilor urbane în vederea întreprinderii acţiunilor necesare;
 Mobilizarea societăţii civile pentru participarea la dezvoltarea şi implementarea
Planului;
 Prezentarea unui raport de punere în aplicare cel puţin o dată la doi ani de la
aprobarea Planului;

 Organizarea de „zile ale energiei” care să permită cetăţenilor să beneficieze în
mod direct de posibilităţile şi avantajele rezultate din utilizarea eficientă a
energiei;
 Participarea în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema
„Energie durabilă pentru Europa”;
 Difuzarea mesajului pactului în cadrul tuturor forurilor relevante.
Pentru a stabili un set de măsuri care să ducă la reducerea emisiilor de CO2 este
important să se ştie care este situaţia locală de la care se pleacă. De aceea, o parte foarte
importantă a Planului o constituie Inventarul de bază al emisiilor de CO2. Întrucât Pactul
permite luarea ca an de referinţă orice an după anul 1990 despre care se pot colecta date
relevante, oraşul Mizil a ales ca an de referinţă anul 2008.

2. Context naţional şi european
România a fost prima ţară din Anexa 1 a UNFCCC (United Nation Framework
Convetion on Climate Change) care a ratificat Protocolul de la Kyoto prin Legea nr. 3/2001.
Astfel, ne-am asumat obligaţia de a reduce cu 8% emisiile de gaze cu efect de seră comparativ
cu anul de bază 1989, pentru prima perioadă de angajament cuprinsă între 2008 şi 2012.
Protocolul de la Kyoto reprezintă un document adoptat de 37 de ţări şi de către Comunitatea
Europeană la 11 Decembrie 1997 cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. El
a intrat în vigoare la 16 Februarie 2005 iar regulile detaliate de implementare s-au aprobat la
Marrakesh în 2001. România va trebui să îndeplinească criteriile de eligibilitate definite în
aceste „Acorduri de la Marrakesh”.
Prin ratificarea Protocolului de la Kyoto, România se obligă să îndeplinească
următoarele cerinţe:
 Calcularea şi înregistrarea cantităţii atribuite conform deciziilor relevante în
domeniu;
 Înfiinţarea unui sistem naţional pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de
seră provenite de la surse şi reţinerilor prin sechestrare;
 Înfiinţarea unui registru naţional;
 Transmiterea celui mai recent inventar;
 Transmiterea informaţiilor suplimentare cu privire la cantitatea atribuită şi
efectuarea ajustărilor necesare.
România utilizează mecanismul de „Implementare în comun”, în calitate de ţară gazdă,
încă din 2000. Multe din proiectele aprobate sunt iniţiative ale autorităţilor locale şi au ca scop
utilizarea surselor de energie regenerabilă. Aceste investiţii au un impact pozitiv, nu numai prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar şi asupra mediului în general. Cadrul legal
pentru dezvoltarea acestor proiecte în cadrul mecanismului de „Implementare în comun” îl
reprezintă încheierea şi ratificarea Memorandumurilor de Înţelegere cu diferite state. Ţara
noastră a semnat 10 astfel de Memorandumuri cu guverne sau ministere din Elveţia, Olanda,
Regatul Norvegiei, Austria, Regatul Danemarcei, Regatul Suediei, Franţa, Finlanda şi Italia.
Dintre cele 16 proiecte de investiţii de tip „Implementare în comun”, 6 sunt axate pe
promovarea energiilor regenerabile.
Legislaţia naţională de referinţă în domeniu are ca punct de plecare Strategia de
valorificare a surselor regenerabile de energie aprobată prin HG nr. 1535/2003, care a transpus
în legislaţia românească Directiva 2001/77/EC. Sursele regenerabile de energie de pe teritoriul

ţării noastre sunt diverse: energie solară, energie eoliană, energie hidro, biomasă, energie
geotermală. Potenţialul lor este mic în prezent datorită limitărilor tehnologice, eficienţei
economice şi restricţiilor de mediu.
Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie
sunt:
 Integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic
naţional;
 Diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de
valorificare a surselor regenerabile simultan cu identificarea elementelor de
cost şi eficienţă economică;
 Promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea
accesului capitalului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;
 Asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale;
 Asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a localităţilor izolate prin
valorificarea potenţialului surselor regenerabile locale.
În sprijinul Strategiei menţionate sunt şi următoarele acte normative cu relevanţă în
domeniu:
1. Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile;
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea
utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
3. Hotărârea de Guvern nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în
sectorul public pentru anii 2009-2010, etc.
Protecţia mediului înconjurător şi valorificarea surselor regenerabile devin, astfel,
probleme din ce în ce mai des aduse în lumină întrucât se doreşte conştientizarea importanţei
lor în viitorul planetei. România este una din ţările care face paşi în această direcţie venind în
întâmpinarea eforturilor care se fac la nivel european şi nu numai.
Astfel, prin Acordul de la Copenhaga, Uniunea Europenă îşi oficializează sprijinul
privind schimbările climatice prin angajamentul de a reduce emisiile gazelor cu efect de seră cu
20% până în 2020 faţă de anul 1990.
Plecând de la nivel european către regiuni şi oraşe, acestea din urmă fiind cele care au
un consum de energie foarte ridicat lucru ce a dus la schimbările climatice din ultima perioadă,
se consideră deosebit de importantă implicarea tuturor forţelor regionale şi locale pentru a crea

un instrument adecvat care să sporească eficienţa acţiunilor menite să combată schimbările
climatice.
În corelare cu recomandările Cartei de la Leipzig pentru oraşe europene durabile şi ale
Agendei Locale 21, a luat naştere Pactul Primarilor, asociaţie a primarilor din Europa care îşi ia
angajamentul de a reduce emisiile de CO2 cu 20% până în 2020 şi chiar de a creşte acest
procent. Se consideră că oraşele sunt răspunzătoare la nivel local de poluarea atmosferei şi ca
atare trebuie să îşi asume acest angajament de reducere a emisiilor de CO2 pentru că numai
printr-o implicare a autorităţilor locale, obiectivul stabilit de UE poate fi atins. Autorităţile locale
sunt cel mai aproape de cetăţeni şi pot avea un rol foarte important de promotor al acestui
angajament şi de model pentru oameni prin acţiunile pe care le întreprind. Autorităţile locale
sunt şi consumatori şi furnizori de servicii, şi organisme de reglementare locală, şi consultanţi
pentru cetăţeni şi elementul motor dintr-o comunitate.
Pactul Primarilor îşi propune să trateze problemele de la bază. Oraşele semnatare ale
Pactului, precum şi cele care se vor alătura în viitor au obligaţia de bază de a elabora o
strategie locală privind energia durabilă. Astfel, se vor face analize a ceea ce se intâmplă în
comunitatea respectivă, se vor lua măsuri de reducere a emisiilor de CO2, se vor implica
cetăţenii în stabilirea obiectivelor pe termen lung ale comunităţii privind acest domeniu.
Urmărirea implementării acestei strategii a fiecărui oraş în parte este, de asemenea, un punct
în plus care va duce în final la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 şi implicit
la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

3. Ce reprezintă Planul Local de Acţiune privind Energia Durabilă?

Autorităţile locale care aderă la Pactul Primarilor îşi asumă angajamentul de a elabora
în termen de 1 an de la aderare Planul Local de Acţiune privind Energia Durabilă. Acest Plan
reprezintă un document cheie care prezintă modul în care autoritatea locală respectivă îşi va
îndeplini obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020.
Planul este un instrument flexibil întrucât circumstanţele se schimbă, rezultatele
acţiunilor întreprinse aduc experienţă şi astfel Planul poate fi revizuit regulat în funcţie de noile
oportunităţi care pot duce la îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu şi lung.
El trebuie adus la cunoştinţă cetăţenilor şi tuturor părţilor interesate din comunitatea
respectivă întrucât o strategie care are suportul societăţii civile devine mult mai uşor de
implementat şi are şanse mai mari de reuşită. Astfel, Planul nu va fi un alt document rigid la
care cetăţenii nu au acces şi căruia nu îi pot propune modificări şi îmbunătăţiri, ci instrumentul
flexibil care va lua în considerare şi participarea activă a tuturor părţilor interesate de
implementarea strategiei locale privind energia durabilă.
Planul este, în primul rând, un document politic, el trebuie să aibă susţinerea factorilor
de decizie locali; în consecinţă el va trebui adoptat de autoritatea locală cu putere de decizie, în
speţă, Consiliul Local al oraşului Mizil. Conform Legii nr. 215/2001 republicată – legea
administraţiei publice locale, art. 36, alin. 4, litera e), consiliul local aprobă strategiile privind
dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
În al doilea rând, Planul este un instrument de comunicare şi promovare a acţiunilor
care trebuie întreprinse pentru a se atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 către
factorii cu putere de decizie din cadrul autorităţii locale.
Nu în ultimul rând, Planul reprezintă o referinţă şi un instrument pentru implementarea
acţiunilor descrise de autoritatea locală. El va constitui punctul de plecare la evaluarea stadiului
implementării acţiunilor şi măsurilor de reducere a emisiilor de CO2. În funcţie de rezultatele
monitorizărilor periodice, Planul va putea fi revizuit cu noi acţiuni şi măsuri menite să atingă
obiectivele angajate.
Pentru a fi un instrument eficient care să reflecte realitatea existentă la un moment dat
în interiorul unei autorităţi locale, Planul se bazează pe date reale colectate în Inventarul de
Bază al Emisiilor (BEI). Acest Inventar cuprinde date referitoare la consumul de energie
electrică şi de energie termică pe teritoriul localităţii, consumuri care se transformă în emisii de

CO2. Plecând de la rezultatele BEI, Planul va putea identifica cele mai bune zone de acţiune şi
oportunităţile existente pentru a atinge obiectivele de reducere a emisiilor de CO2.
Planul Local de Acţiune privind Energia Durabilă va cuprinde, în consecinţă, Inventarul
de Bază al Emisiilor, măsurile concrete de reducere a emisiilor de CO2, planificarea acestora
în timp, bugetul estimat pentru elaborarea şi implementarea lui, precum şi structura
administrativă care va avea responsabilitatea desemnată pentru a elabora şi implementa acest
Plan. Tot în cuprinsul său, Planul va trebui să arate implicarea societăţii civile în elaborare şi,
ulterior, în măsurile de monitorizare ale punerii în aplicare a Planului.
Autorităţile locale au obligaţia de a transmite Pactului Primarilor, un raport de
monitorizare o dată la doi ani după data adoptării Planului. Raportul are rolul de a verifica dacă
acţiunile cuprinse în Plan sunt implementate conform termenelor asumate, dacă, pe măsura
aplicării Planului, au apărut disfuncţionalităţi sau alte oportunităţi de a duce la îndeplinirea
obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% şi dacă se impune o revizuire a Planului.

4. Strategia oraşului Mizil pe termen lung
4.1 Obiective
Prin adoptarea acestei strategii locale privind energia durabilă, oraşul Mizil îşi ia
angajamentul ca până în anul 2020 să reducă emisiile de CO2 cu 20% faţă de nivelul acestora
din anul 2008. Pactul Primarilor sugerează ca an de referinţă în efectuarea calcului emisiilor de
CO2 anul 1990. Întrucăt pentru acest an date relevante sunt foarte greu de obţinut, oraşul Mizil
a ales ca an de referinţă anul 2008.
Pentru acest an se va întocmi o inventariere a emisiilor de CO (vezi Inventarul de Bază
al Emisiilor) iar nivelul acestora va fi redus cu 20% în urma aplicării măsurilor necesare.
Obiectivul acestei strategii este, aşadar, reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în
anul 2020 faţă de anul de referinţă 2008.
Prin atingerea acestui obiectiv, se vor atinge şi obiective generale, cum ar fi reducerea
poluării la nivelul oraşului, îmbunătăţirea calităţii vieţii, protecţia mediului înconjurător.

4.2 Cadrul actual şi viziunea asupra viitorului

Oraşul Mizil este situat în estul judeţului Prahova, pe paralela de 45 o latitudine nordică,
fiind, de altfel, singurul oraş din România pe această coordonată. Îl despart 35 de Km de
reşedinţa de judeţ, Ploieşti, şi tot atâţia de municipiul Buzău, reşedinţă a judeţului învecinat.
Are suprafaţa de 1931 ha, din care 431 ha constituie teren intravilan, şi o populaţie de
16.121 de locuitori. Oraşul Mizil dispune de o infrastructură compusă din reţele de apă curentă
şi canalizare, de energie electrică, de distribuţie gaze naturale, de străzi modernizate în
proporţie majoritară, de telefonie fixă şi mobilă.
Serviciile publice ale oraşului Mizil sunt asigurate, în primul rând, de către Aparatul
propriu de lucru al Primarului şi de către serviciile descentralizate din subordinea Consiliului
Local, ca de exemplu: Serviciul Public de Asistenţă Socială, Serviciul Public de Gospodărire
Comunală, SC Salub Intersev SA – societatea care se ocupă de colectarea deşeurilor
municipale şi asimilate.

Economia oraşului Mizil are la bază industria uşoară: textile, prelucrarea lemnului,
industria alimentară, dar un aport important îl are şi agricultura, dată fiind situarea strategică a
oraşului la congruenţa câmpiei cu dealurile subcarpatice.
Infrastructura medicală a oraşului are în componenţă un spital orăşenesc cu secţii de
chirurgie, medicină internă, pediatrie, dermatologie, cabinete medicale individuale –
stomatologie, medici de familie, fizioterapie, precum şi o staţie de ambulanţă.
Ordinea şi liniştea publică sunt asigurate de Poliţia Comunitară a oraşului, de Poliţia
Locală, precum şi de Detaşamentul de Jandarmi.
Infrastructura culturală a Mizilului este dezvoltată, existănd astfel, Casa de Cultură a
oraşului care găzduieşte numeroase evenimente de gen, precum şi Bibiloteca Orăşenească,
care pune la dispoziţia cititorilor numeroase volume atât de literatură clasică, cât şi ale
scriitorilor moderni şi contemporani nouă.
Oraşul Mizil este un oraş care îşi doreşte să ofere locuitorilor săi cât mai multe
posibilităţi de dezvoltare personală şi profesională şi care prin proiectele pe care le are atât în
desfăşurare, cât şi în plan, îşi propune să progreseze economic, social, cultural.
De aceea, majoritatea proiectelor implementate de către oraşul Mizil au fost orientate
către dezvoltarea infrastructurii existente, lucru care ulterior atrage dezvoltarea economică şi
socială a unei comunităţi. Pentru susţinerea financiară a acestor proiecte, oraşul Mizil a
accesat fonduri europene, fonduri guvernamentale şi a participat şi cu fonduri proprii.
În ceea ce priveşte dezvoltarea energetică a oraşului, Primăria doreşte să acţioneze în
următoarele sectoare: clădiri şi echipamente municipale, transport, producţie locală de energie,
planificarea teritoriului, achiziţii ecologice, implicând în derularea activităţilor cetăţenii oraşului
şi părţile interesate. Astfel, printre măsurile avute în vedere de autoritatea locală se numără
cele referitoare la reabilitarea termică a clădirilor municipale şi a locuinţelor individuale,
amenajarea spaţiilor verzi, înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat
economice, introducerea unui sistem de taxare pentru parcările din oraş, construcţia unei
centrale fotovoltaice pentru producţia de energie electrică, producţia de energie termică cu
pompe de căldură şi panouri solare pentru clădirile publice, introducerea de reglementări de
mediu în Planul Urbanistic General, promovarea pe site-ul instituţiei a proiectelor în domeniul
energiei regenerabile, precum şi implementarea sistemului de management de mediu ISO
14001 la Primăria Mizil.
Prin intermediul acestor acţiuni, oraşul Mizil va reuşi să îndeplinească obiectivul de
reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până la finele anului 2020.

4.3 Aspecte organizaţionale şi financiare
4.3.1. Structuri de coordonare şi organizare create
Primăria oraşului Mizil a optat pentru constituirea unei echipe de lucru „in-house”
(salariaţi existenţi ai instituţiei) care să elaboreze Planul Local de Acţiune privind Energia
Durabilă. Această echipă a fost numită prin Dispoziţia Primarului nr. 26/10.01.2011 şi are
următoarea componenţă:
 Doru Chirvase – manager pe probleme energetice, inspector achiziţii publice;
 Daniela Toader – secretar;
 Mihaela Comănescu – responsabil financiar;
 Valeriu Cochirleanu – responsabil pe probleme de mediu;
 Veronica Radu – responsabil pe probleme de urbanism;
 Constantin Elisei – responsabil pe probleme de patrimoniu.
Echipa astfel constituită are în atribuţii elaborarea Planului Local de Acţiune privind
Energia Durabilă, implementarea acţiunilor prevăzute în Plan, monitorizarea şi raportarea
periodică (o dată la 2 ani) a stadiului realizării măsurilor asumate.
4.3.2. Capacitatea de personal alocată
Aşa cum s-a arătat la subcapitolul precedent, echipa care se va ocupa de elaborarea
Planului şi de monitorizarea şi implementarea lui, este constituită din 6 salariaţi ai Primăriei
Mizil. Datorită implicaţiilor pe care Planul le are în mai multe domenii de activitate de la nivelul
oraşului, echipa este constituită din diferiţi specialişti, astfel: salariaţi care fac parte din
compartimentele de achiziţii publice, contabilitate, mediu, urbanism şi patrimoniu.
4.3.3. Implicarea cetăţenilor şi a persoanelor interesate
Pentru a implementa o strategie de succes, orice autoritate publică trebuie să aibă
sprijinul cetăţenilor şi al tututror părţilor interesate din comunitatea respectivă.
Toţi membrii comunităţii respective au un rol important în viaţa de zi cu zi a acesteia şi,
prin urmare, au dreptul de a lua parte la procesul decizional privind dezvoltarea economică şi
socială a localităţii din care fac parte.

Deoarece, conform studiilor cu privire la schimbările climatice din ultima perioadă,
oraşele sunt cele care sunt „vinovate” de mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de
seră rezultate din utilizarea energiei pentru activităţile umane, fiecare cetăţean al unei
comunităţi trebuie să fie conştient de efectul acţiunilor sale asupra mediului înconjurător.
Implicarea cetăţenilor în elaborarea unei strategii privind energia durabilă la nivelul unei
autorităţi locale duce astfel, nu numai la succesul acelei strategii, ci şi la conştientizarea
oamenilor că acţiuni trebuie întreprinse şi măsuri trebuie luate pentru un viitor curat, pentru
standarde de viaţă ridicate şi de calitate.
În momentul în care cetăţenii sunt parte la elaborarea unui plan de acţiune în orice
domeniu, vor răspunde cu interes şi cu promptitudine, acţiunilor implementate de autoritatea
locală iar obiectivele stabilite pot fi mult mai uşor atinse.
Avantajele implicării cetăţenilor în acest proces de elaborare a Planului de acţiune
privind energia durabilă pot fi numeroase. Exemplificăm astfel asigurarea transparenţei
procesului decizional la nivelul localităţii, bagaj şi aport mai mare de date şi cunoştinţe privind
domeniul energiei durabile, reducerea riscului de respingere din partea societăţii a întregului
proiect.
Pentru a asigura o comunicare constantă cu cetăţenii, Planul local al oraşului Mizil va
beneficia de o secţiune specială realizată pe site-ul Primăriei, secţiune care va asigura
vizibilitatea Planului pentru toţi cei interesaţi, precum şi feed-back-ul de la cetăţeni.
De asemenea, se vor organiza dezbateri publice cu părţile interesate şi cu cetăţenii şi
se vor crea grupuri care vor discuta propunerile de îmbunătăţire a Planului funcţie de
oportunităţile apărute pe parcursul implementării lui.
La nivelul instituţiei publice a Primăriei, implementarea sistemului de management de
mediu ISO 14001: 2004, care implică şi formare profesională a tuturor salariaţilor în acest
domeniu, este o acţiune care va asigura sprijinul şi suportul acestora în elaborarea şi realizarea
activităţilor din Plan.
Primăria Mizil este în relaţii de colaborare cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi
Energii Regenerabile Ploieşti, agenţie care se constituie ca o structură de suport a Planului
privind energia durabilă.

4.3.4 Buget
Bugetul alocat acţiunilor planificate a se implementa pentru atingerea obiectivului de
reducere a emisiilor de CO2 la nivelul oraşului Mizil este calculat pentru fiecare acţiune în
parte.
Acţiunile şi măsurile care vor fi luate la nivelul oraşului Mizil sunt grupate pe
următoarele domenii:
1. Clădiri şi echipamente/instalaţii municipale
2. Clădiri rezidenţiale
3. Iluminatul public municipal
4. Producţie locală de electricitate
5. Încălzirea şi răcirea urbană locală
6. Planificarea teritoriului
7. Achiziţii publice ale prodeselor şi serviciilor
8. Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate
Pentru unele dintre acţiunile planificate, sumele alocate a se cheltui sunt deja stabilite
prin studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cereri de finanţare depuse la autorităţi superioare.
Reabilitarea termică a blocurilor din oraşul Mizil este una dintre cele mai ample acţiuni
menite sa reducă consumul de energie electrică şi termică, şi, în consecinţă să reducă emisiile
de CO2.
În oraşul Mizil sunt peste 60 clădiri de locuinţe în comun – blocuri. Privind reabilitarea
termică a acestora, distingem următoarele situaţii:
1. 12 blocuri a căror reabilitare termică s-a executat între anii 2008 – 2010. Devizul de
lucrări de reabilitare termică însumează 823.000 de Euro, sume suportate procentual din
bugetul local, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi de către proprietarii
de apartamente;
2. 29 blocuri care au proiect tehnic de execuţie a lucrărilor de reabilitare termică, unde
se estimează costul de 3.353.000 de Euro;
3. 8 blocuri care au auditul energetic efectuat, bugetul fiind estimat la suma de 549.000
Euro.
Costurile proiectării şi execuţiei centralei fotovoltaice pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare sunt estimate în studiul de fezabilitate întocmit –
11.000.000 Euro. Aceste costuri vor fi asigurate în parte prin Programul Operaţional Sectorial –

Creşterea Competitivităţii Economice, întrucât este depusă cerere de finanţare la Autoritatea
de Management competentă, proiectul aflându-se în evaluare.
Pentru celelalte măsuri ce urmează a fi luate, s-au efectuat calcule aproximative,
ţinându-se cont de preţurile pieţei şi de alte acţiuni similare deja întreprinse de Primărie, cum ar
fi auditul energetic. Astfel, avem următoarele costuri estimative:
 Realizarea auditului energetic la clădirile deţinute de autoritatea publică –
21.000 euro;
 Reabilitarea termică a acestor clădiri – 298.000 Euro;
 Amenajarea spaţiilor verzi – 25.000 Euro;
 Înlcuirea corpurilor de iluminta existente cu unele eficiente energetic – 250.000
Euro;
 Producţia de energie termică cu pompe de căldură din conversia energiei
solare pentru clădirile municipalităţii – 3.000.000 Euro;
 Achiziţii verzi – 4.000.000 Euro;
 Realizarea de achiziţii în parteneriat cu alte autorităţi – 1.500.000 Euro;
 Cursuri de instruire pentru salariaţii municipalităţii – 181.000 Euro.
Se estimează un buget total de 20.000.000 Euro pentru aplicarea măsurilor cuprinse în
Plan.
4.3.5 Surse de finanţare
Pentru a duce la bun sfârşit şi pentru a pune în practică toate acţiunile prevăzute în
Plan, oraşul Mizil trebuie să dispună de resurse financiare. Parte din costurile acestor acţiuni
sunt suporate de la bugetul local. Dar cea mai mare parte a costurilor va fi suportată din fonduri
structurale, fonduri guvernamentale şi fonduri de la bugetul de stat. În ceea ce priveşte măsura
reabilitării blocurilor de locuinţe din localitate, o parte din costurile acesteia au fost suportate de
fiecare proprietar de apartament. De asemenea, cea mai mare parte din costurile reabilitării
locuinţelor este suportată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, autoritatea
care coordonează aceste lucrări de reabilitare termică.
După cum se ştie problema protecţiei mediului înconjurător, problemele legate de
eficienţa energetică şi folosirea cât mai intensă a surselor de energie regenerabilă sunt
probleme din ce în ce mai discutate si mai de actualitate. Programele de finanţare pentru
investiţii în echipamente eficiente energetic, pentru achiziţionarea de produse şi servicii
ecologice, pentru modernizarea reţelelor de transport de energie electrică şi termică şi pentru

multe alte aspecte legate de energia durabilă, nu întârzie să apară. Programul Operaţional
Sectorial Mediu şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice sunt
doar două dintre programele strategice pe care autorităţile le au la dispoziţie pentru a
implementa proiecte legate de energia durabilă. Programele sunt aprobate în cadrul Planului
Naţional de dezvoltare 2007 – 2013. Cu siguranţă că şi următoarele tranşe de finanţări
europene vor avea în vedere alocarea de resurse financiare pentru dezvoltare durabilă a
comunităţilor.
La nivel european se pot accesa fonduri prin programe destinate eficienţei energetice
ca IEE (Energie Inteligentă pentru Europa) sau ELENA (Instrument de Asistenţă Tehnică
pentru Eficienţă Energetică).
Bugetul de stat şi bugetul local vor asigura partea de cofinanţare a proiectelor privind
energia durabilă pe care oraşul Mizil intenţionează să le pună în aplicare.

4.3.6 Măsuri de planificare
Pentru a atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020,
autorităţile locale ale oraşului trebuie să acţioneze coerent şi să stabilească măsuri concrete şi
realiste.
Sectoarele de acţiune privind energia durabilă în oraşul Mizil cuprind, fiecare în parte,
mai multe acţiuni şi măsuri – cheie care vor reduce emisiile de CO2 conform angajamentului
luat ca parte a Pactului Primarilor.
I.

Clădiri, echipamente/facilităţi industriale

În cadrul acestui domeniu de acţiune trebuie să diferenţiem între clădiri municipale,
clădiri rezidenţiale şi iluminat public municipal.
Pentru clădirile municipale, Primăria îşi propune să realizeze auditul energetic pentru
clădirile care aparţin municipalităţii şi să întocmească un plan de acţiune pentru reducerea
emisiilor de CO2 strict pentru aceste clădiri. Acţiunea se preconizează a se demara începând
cu anul 2011. Reabilitarea clădirilor existente este, de asemenea avută în vedere. Sediul
Primăriei din str. Mihai Bravu, nr. 85, este deja subiectul unui proiect de reabilitare şi
consolidare. Luând în considerare măsurătorile şi datele din auditurile energetice efectuate
pentru blocurile de locuinţe, s-a estimat un cost de 9 lei/mp. Plecând de la acestă sumă şi
calculând la o suprafaţă totală de 10.000 mp (clădiri aparţinând municipalităţii – sedii Primărie,
şcoli, spital, Casă de Cultură) – se estimează un cost de 21.000 Euro pentru efectuarea

auditurilor energetice. Folosind aceiaşi sursă, costul reabilitării termice pe mp este de 125 lei.
Astfel, reabilitarea termică a clădirilor municipalităţii va costa în jur de 298.000 euro. Energia
totală economisită va fi de 720 MWh/an (auditurile energetice deja efectuate la clădiri
rezidenţiale ne indică o economie de energie de 0,072MWh/an/mp) iar reducerea de emisii de
CO2 va fi de 145 tone/an.
Amenajarea spaţiilor verzi din oraş reprezintă o sursă de reducere a emisiilor de CO2.
S-au efectuat lucrări de amenajare a parcului din centrul oraşului şi a parcului din str. Erou Lt.
Radu Nicolae. Tot în acest context s-au amenajat spaţii verzi şi în cartierul de locuinţe din
strada Teilor prin fonduri guvernamentale.
Măsurile privind clădirile municipalităţii vor fi puse în aplicare de echipa de proiect şi de
Birourile Achiziţii, Investiţii şi Mediu începând cu anul 2011 până în anul 2015.
Reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale se va realiza în mai multe etape. În oraşul
Mizil există un număr de 49 de blocuri de locuinţe pentru care s-a efectuat auditul energetic.
În perioada 2008 – 2011, 12 dintre aceste blocuri au fost reabilitate. Pentru încă 29 de
blocuri, există întocmite proiecte tehnice şi se preconizează ca se vor demara lucrările de
reabilitare între anii 2012 – 2015. Celelalte 8 blocuri rămase, care au auditul energetic efectuat,
vor fi reabilitate în perioada 2014 – 2016.
Din rapoartele de audit energetic existente, se estimează ca economia de energie în
urma reabilitării termice să fie de 0,072 MWh/an/mp. Astfel pentru cele trei perioade în care se
realizeazi reabilitarea termică, vom avea următoarele calcule:
a) 12 blocuri reabilitate
Aria construtită desfăşurată a celor 12 blocuri este de 20875 mp. Energia totală
estimată a se economisi este de 1503MWh/an. Folosind factorul standard de emisie de CO2
pentru gaz natural (folosit pentru obţinerea energiei termice în locuinţe) de 0,202, vom ajunge
la o reducere estimată a emisiilor de CO2 de 304 tone/an.
b) 29 blocuri cu proiect tehnic
Aplicând aceiaşi formulă de calcul ca mai sus vom avea următoarele date:
Aria construită desfăşurată – 47337mp
Energia totală estimată a se economisi – 3408MWh/an
Reducerea de emisii de CO2 estimată – 688 tone/an
c) 8 blocuri cu audit energetic
Aria construită totală desfăşurată – 13058 mp
Energia totală estimată a se economisi – 940 MWh/an
Reducerea de emisii de CO2 estimată – 190 tone/an

Vom avea aşadar, o economie totală estimată de energie de 5851MWh/an şi o
reducere a emisiilor de CO2 de 1182 tone/an.
Aceste măsuri vor fi puse în aplicare de Biroul Achiziţii.
Pentru clădirile rezidenţiale individuale, autoritatea locală poate promova efectuarea de
audituri energetice şi poate organiza concursuri de genul „label A” aducând astfel în atenţia
cetăţenilor proiectele de succes şi avantajele reabilitării termice a locuinţei. Echipa de proiect
va fi cea care va răspunde de implementarea acestor acţiuni care se preconizează a se lansa
în perioada 2013 - 2014
Iluminatul public al oraşului este un reper important în economisirea de energie
electrică. Oraşul dispune de un sistem de iluminat care a suportat îmbunătăţiri în anul 2006,
dar se doreşte înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele economice. Acţiunea va fi
demarată începând cu anul 2012. Se estimează că se vor economisi 450MWh/an, reducânduse astfel emisiile de CO2 cu 262 tone/an. De asemenea, planificarea intervalelor în care
funcţionează iluminatul public (noapte/zi, anotimpuri) este o măsură care va duce la eficienţa
energetică.
II.

Producţie locală de energie

Construcţia unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia
energiei solare reprezintă principala acţiune în domeniul producţiei locale de energie. Studiul
de fezabilitate şi proiectul tehnic privind construcţia acestei centrale sunt executate şi în
prezent fac obiectul unei cereri de finanţare depuse în cadrul POS CCE. Centrala fotovoltaică
va avea o producţie de energie de 2660 MWh/an şi va asigura aprovizionarea cu electricitate a
tutror clădirilor municipalităţii, a instituţiilor şcolare, a instituţiilor sanitare, precum şi iluminatul
public de la nivelul oraşului. Întrucât sursa de provenienţă a acestei energii este una
regenerabilă, şi, ca atare nepoluantă, se consideră că energia estimată a se economi va fi de
2660 MWh/an. Conform proiectului tehnic, centrala fotovoltaică va asigura reducerea emisiilor
de CO2 cu 1192 tone/an. Perioada de implementare a acestei acţiuni este 2012 - 2015.
III.

Încălzire/răcire urbană locală

Pentru clădirile municipale se intenţionează a se produce energie termică cu pompe de
căldură şi panouri solare. Aceasta este una dintre acţiunile pe termen lung avute în vedere de
autoritatea locală, perioada de punere în aplicare începând cu anul 2015. Biroul investiţii va fi
cel care va gestiona această acţiune. Se estimează un cost de 3.000.000 Euro, o cantitate de
energie economisită de 1609 MWh/an şi o reducere a emisiilor de CO2 de 325 tone/an.
IV.

Planificarea teritoriului

În acest sector de acţiune, se intenţionează a se introduce în Planul Urbanistic

General, reglementări referitoare la protecţia mediului înconjurător. Perioada de aplicare va fi
2012 - 2013. Birourile Mediu şi Urbanism sunt cele care vor implementa această acţiune.
V.

Achiziţii publice ale produselor şi serviciilor

Achiziţiile publice supuse unei legislaţii stricte trebuie să îndeplinească şi standarde şi
cerinţe de eficienţă energetică. Un prim pas este achiziţionarea de produse şi servicii ecologice
– achiziţii verzi. Această acţiune se va implementa permanent în cadrul autorităţii locale,
începând cu anul 2016 şi se estimează că va costa 4.000.000 Euro.
Achiziţiile comune cu alte autorităţi locale de servicii şi produse, sunt, de asemenea, o
măsură care poate duce la reducerea emisiilor de CO2 Se preconizează lansarea unor astfel
de achiziţii începând cu anul 2013, costurile ridicându-se la 1.500.000 Euro..
VI.

Lucrul cu cetăţenii şi persoanele interesate

Aşa cum am arătat şi în capitolele anterioare, sprijinul cetăţenilor este esenţial în
implementarea unei strategii locale, indiferent de natura acesteia.
Crearea unei secţiuni dedicate Planului local de acţiune pe site-ul municipalităţii este
un prim pas care va asigura vizibilitatea acestuia pentru toate persoanele interesate. Măsura
va fi pusă în aplicare imediat după aprobarea Planului de către Consiliul Local al oraşului Mizil.
Secţiunea aceasta va avea şi o parte în care se va putea primi feed-back-ul de la cetaţeni şi nu
numai.
Organizarea de întâlniri informative, dezbateri publice cu persoanele interesate privind
probleme de energie durabilă, acordarea de sprijin şi consultanţă cetăţenilor, acestea sunt, şi
ele, măsuri care vor sprijini implementarea Planului şi vor aduce îmbunătăţiri permanente
acestuia.
Consiliul Local al oraşului Mizil poate acorda facilităţi fiscale cetăţenilor care îşi
reabilitează locuinţele.
Întrucât la nivelul Primăriei oraşului Mizil se implementează sistemul de management
al calităţii ISO 14001:2004, cursurile de instruire pe care le urmează salariaţii instituţiei
constituie, de asemenea, o măsură prin care Planul va beneficia de sprijin şi din partea
acestora. Măsura aceasta va costa în jur de 181.000 Euro.
Toate aceste măsuri vor fi implementate de către echipa de proiect începând cu anul
2011 permanent.
Colaborarea cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti
este un punct de sprijin pentru implementarea cu succes a Planului local de acţiune privind
energia durabilă.

Aceste măsuri de planificare bine organizate, precum şi împărţirea responsabilităţilor
pentru fiecare dintre ele în parte, vor duce la îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor de
CO2 asumat ca urmare a aderării la Pactul Primarilor.

5. Inventarul de bază al emisiilor
Determinarea situaţiei actuale privind emisiile de gaze cu efect de seră constituie
primul şi cel mai important pas în elaborarea Planului local de acţiune privind energia durabilă.
Pentru a stabili obiective care să poată fi îndeplinite este esenţial să se cunoască care este
realitatea prezentă, să se analizeze datele disponibile şi să se înţeleagă semnificaţia acestora.
Ulterior, după coroborarea datelor şi interpretarea rezultatelor, se pot stabili obiective realiste şi
măsuri concrete de îndeplinire a acestor obiective.
Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, anul de bază pentru inventarierea
emisiilor de CO2 pentru oraşul Mizil este anul 2008.
Inventarul de bază al emisiilor este structurat pe capitole, datele fiind cuprinse în
următoarele 4 tabele:
A. Consumul final de energie
B. Emisiile de CO2
C. Producţia locală de electricitate şi emisiile corespunzătoare de CO2
D. Producţia locală de căldură/răcire şi emisiile corespunzătoare de CO2.
Primele două tabele însumează atât consumul final de energie cât şi emisiile
corespunzătoare acestuia pe componente, după cum urmează:
 Clădiri, echipamente/instalaţii municipale – la acest capitol se va calcula
consumul de energie al clădirilor publice (sediile autorităţii locale, alte clădiri de
interes public aflate în subordinea autorităţii locale);
 Clădiri, echipamente/instalaţii terţiare (nemunicipale) – se va calcula consumul
de energie al clădirilor din sectorul terţiar (de servicii) care nu sunt deţinute de
autoritatea locală – clădiri de birouri, bănci, spitale, instituţii de învăţământ,
mici întreprinzători, etc.;
 Clădiri rezidenţiale – se va calcula consumul de energie al clădirilor cu
destinaţia de locuinţă;
 Iluminat public municipal – se va calcula consumul de energie cu iluminatul
public deţinut şi administrat de autoritatea locală.
Consumul final de energie pentru toate aceste componente se va exprima în MWh atât
pentru electricitate, cât şi pentru gaz natural, pentru a avea o unitate de măsură comună care
să permită o interpretare cât mai justă şi corectă.
Datele necesare pentru calcularea acestor consumuri finale au fost colectate din
următoarele surse:

1. Facturile la energie electrică pentru iluminatul public şi pentru clădirile publice;
2. Situaţie privind consumul de energie electrică pe tipuri de consumatori de la
Agenţia de Furnizare Energie Electrică Ploieşti;
3. Situaţie privind consumul de gaz natural de la S.C. Petrom Distribuţie Gaze S.R.L.
La nivelul anului 2008, oraşul Mizil nu are producţie locală de electricitate, aşa cum se
arată în tabelul C.
În tabelul D s-au înscris datele referitoare la producţia locală de căldură, întrucât la
nivelul anului 2008, în oraşul Mizil se producea agent termic pentru apă caldă menajeră şi
încălzire prin centralele termice de cartier administrate de Serviciul Public de Producere şi
Furnizare a Energiei Termice.
Pentru calculul emisiilor de CO2, oraşul Mizil a ales utilizarea factorilor de emisie
standard în conformitate cu principiile IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change.
Acestea includ toate emisiile de CO2 rezultate în urma consumului de energie de pe teritoriul
autorităţii locale. Această abordare are la bază conţinutul de carbon al fiecărui combustibil.
Astfel, factorul de emisie pentru consumul de electricitate este de 0,583 pentru România, iar
factorul de emisie pentru gazul natural este de 0,202.
În tabelele următoare este inventariat consumul final de energie, sunt inventariate
emisiile de CO2 aferente şi producţia locală de căldură.
Consumul final de energie este de 45035 MWh în anul 2008. Emisiile de CO2 sunt la
acest consum de energie de 12677 tone. Conform angajamentului luat în cadrul Pactului
Primarilor, aceste emisii trebuie reduse cu 20%, adică cu 2535 tone.
Prin măsurile şi acţiunile pe care oraşul Mizil doreşte să le implementeze, emisiile de
CO2 până în anul 2020 vor ajunge sub 10142 tone/an.

6. Acţiuni planificate şi măsuri pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor
de CO2 până în 2020.
6.1 Strategia pe termen lung – obiective şi angajamente până în 2020
Oraşul Mizil îşi propune să reducă emisiile de CO2 cu 20% faţă de nivelul anului 2008
până în anul 2020. Mai mult decât un ţel, este şi un angajament luat ca parte a Pactului
Primarilor, asociaţie a primarilor de pe tot curpinsul Europei constituită cu scopul clar stabilit de
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
Obiectivul principal al oraşului Mizil, în domeniul energiei durabile, este, prin urmare,
reducerea emisiilor de CO2 conform angajamentului luat ca parte a Pactului Primarilor.
Obiectivele care decurg din acesta sunt:
 Protejarea mediului înconjurător
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi ridicarea standardelor de viaţă
 Atragerea investiţiilor la nivel local
 Dezvoltarea economică a comuniăţii.
Pentru un oraş „verde” în 2020, autorităţile de acum au găsit soluţii care, aplicate
coerent şi în timp vor face din Mizil o comunitate căutată de investitori, o comunitate în care
tinerii îşi vor dori să revină, o comunitate solidă pentru un viitor curat.
Dintre măsurile prezentate în cadrul capitolului 4 privind Strategia oraşului, cele pe
termen lung sunt cele legate de reabilitarea termică a clădirilor municipalităţii, de producţia de
energie termică cu ajutorul pompelor de căldură şi panourilor solare, cele legate de achiziţiile
ecologice şi în parteneriat cu alte autorităţi, precum şi cele legate de modificările aduse
Planului Urbanistic General referitoare la probleme de mediu.
6.2 Acţiuni pe termen scurt şi mediu.
Conform capitolului 4 menţionat şi mai sus, acţiunile pe termen scurt şi mediu, adică
cele care vor fi puse în aplicare în următorii 5 ani sunt:
 Reabilitarea termică a unui număr de 41 de blocuri de locuinţe:
 Construcţia centralei fotovoltaice pentru producerea de energie electrică;
 Închiderea centralelor termice de cartier;
 Asigurarea vizibilităţii Planului pe site-ul municipalităţii
 Modernizarea iluminatului public.

Toate aceste acţiuni şi măsuri, parte a unui Plan ambiţios privind energia durabilă la
nivelul unei comunităţi de talie mică, aşa cum este oraşul nostru, nu fac decât să întărească
teoria conform căreia plecând de la nivel local lucrurile se pot schimba cu adevărat. Planul este
primul pas spre un oraş european, cu standarde ridicate privind calitatea vieţii pentru locuitorii
săi, este punctul de plecare pentru realizarea de proiecte ambiţioase privind energiile
regenerabile, este instrumentul care va ajuta autorităţile locale şi cetăţenii să înţeleagă
importanţa care trebuie dată problemelor de mediu şi schimbărilor climatice.

