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SINTEZĂ 

Studiul cu titlul ,,Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. 
Soluții și recomandări." a avut ca principal obiectiv „identificarea și analizarea soluțiilor de 
încălzire durabile pentru localitatea Motru situată în județul Gorj, România”.

Localitatea Motru s-a născut odată cu demararea exploatărilor miniere din bazinul carbonifer 

Oltenia, orașul fiind declarat municipiu conform Legii nr.180/2000. Conturul analizat în acest 

Studiu este localitatea Motru (cca. 1,32 km2) - perimetrul deservit de serviciul public de furnizare 

a energiei termice (căldură și apă caldă de consum), care este gestionat de societatea Uzina de 

Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru (S.C. UATAA S.A.) din subordinea Consiliului Local. 

În vederea atingerii obiectivului principal al studiului, în capitolele ce urmează s-au realizat 

următoarele analize: 

 diagnoza stării actuale a SACET UATAA atât pentru centrala de cogenerare, cât și pentru

infrastructura de transport-distribuție a energiei termice (căldură și apă caldă de consum),

 evaluarea necesarului de energie termică și a nivelului de performanță energetică în clădiri

și industrie,

 cartografierea și estimarea potențialului local teoretic de energie regenerabilă.

Sursele datelor care au intrat în analize au fost variate, incluzând: informații furnizate de către 

Primăria Municipiului Motru, UATAA S.A., ApaRegio Gorj S.A., Premier Energy S.A.; date culese 

din rapoartele ANRE, Transelectrica, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză, din literatura de specialitate și instituțiile europene de profil. 

Pe baza acestor analize, s-au identificat și analizat comparativ soluțiile pentru încălzire, fezabile 

din punct de vedere tehnic și economic, ca alternativă la situația actuală bazată pe utilizarea 

cărbunelui. 

În acest sens s-au identificat și propus spre analiza comparativă 5 scenarii, cu soluții diferite de 

echipare cu tehnologii de producere a energiei electrice și/sau termice. Scopul principal urmărit a 

fost acoperirea necesarului de energie termică (încălzire și a.c.c.) într-un mod durabil, respectiv 

cu eliminarea treptată a combustibililor fosili și utilizarea surselor regenerabile de energie, în 

condiții de suportabilitate socială și de protecție a mediului înconjurător. 

Prezentarea din punct de vedere tehnic a celor 5 scenarii analizate este sintetizată în tabelul de 

mai jos prin detalierea tipului de sisteme, tehnologii și echipamente utilizate. 
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SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3 SCENARIUL 4a / 4b SCENARIUL 5 

Alimentare cu energie 
termică în sistem 
distribuit 

CET Motru închis 

PT transformate în 
CTZ 

Rețea de distribuție 
reabilitată-modernizată 

Echipamente noi 

19 x CTZ (12 MWthpe 
gaz) 

PC (3,5 MWth) 

PVacoperiș CTZ (83 kWp) 

Alimentare cu energie 
termică în sistem 
centralizat 

CET Motru modernizat 

Sistem de termoficare 
reabilitat-modernizat 
(rețele transport-
distribuție, puncte 
termice) 

Echipamente noi 

CT Motru [1 x WtE-
CHP (0,63 MWe, 2 
MWth) + 3 x CAF 
(3x3,5 MWth) pe gaz] 

CEF (6,25 MWp) 

Echipamente existente 

CAF (4,6 MWth) pe gaz 

Alimentare cu energie 
termică în sistem 
centralizat 

CET Motru modernizat 

Sistem de termoficare 
reabilitat-modernizat 
(rețele transport-
distribuție, puncte 
termice) 

Echipamente noi 

CET Motru [1 x WtE-
CHP (0,63 MWe, 2 
MWth) + 3 x MT-CHP 
3x3,3 MWe , 
3x3,2MWth pe gaz) 

CEF (6,25 MWp) 

PVacoperiș CTZ (83 kWp) 

Alimentare cu energie 
termică în sistem 
centralizat 

CET Motru modernizat 

Sistem de termoficare 
reabilitat-modernizat 
(rețele transport-
distribuție, puncte 
termice) 

Echipamente noi 

CET Motru [1 x CHP 
(6,6 MWe, 13,1 MWth) 
pe biomasă] 

CEF (6,25 MWp) 

PVacoperiș CTZ (83 kWp) 

Alimentare cu energie 
termică în sistem 
centralizat 

CET Motru modernizat 

Sistem de termoficare 
reabilitat-modernizat 
(rețele transport-
distribuție, puncte 
termice) 

Echipamente noi 

CT Motru [PC 13,1 
MWth] 

CEF (6,25 MWp) 

PVacoperiș CTZ (83 kWp) 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru fiecare scenariu analizat sunt prezentați sintetic în 

următorul tabel: 

SCENARII 

INDICATORI 
UM SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3 SCENARIUL 4a**  SCENARIUL 4b** SCENARIUL 5 

Energie 
electrică 

SRE % 100 77 12 100 100 100 

Fosil* % - 23 88 - - - 

Energie 
termică 

SRE % 25 - - 100 100 100 

Fosil* % 75 100 100 - - - 

Reduceri emisii de 
CO2 

tCO2/an 28.783 31.210 37.753 60.363 14.375 37.509 

Raportul 
Beneficii/Costuri 

- 0,71 0,81 0,92 1,29 0,74 1,28 

*) în scenariul 1 combustibilul fosil este reprezentat de gazul metan, iar în scenariile 2 și 3 de gazul metan și deșeurile municipale 

(fracția umedă) ;**) scenariile 4a și 4b diferă doar din perspectiva considerării biomasei drept sursă regenerabilă certificată, fără 

sau cu emisii de CO2. 

Cele 5 scenarii analizate au fost definite pentru noua sursă de energie termică din orașul Motru, 

în perspectiva utilizării preponderente a resurselor regenerabile de energie, în proporții variind de 

la 12% până la 100%, acestea fiind completate, în unele situații, cu un combustibil fosil de 

tranziție - gazul metan și în altele, cu deșeuri municipale.  

În baza rezultatelor analizei financiare elaborate pentru cele cinci scenarii analizate, se pot spune 

următoarele: 
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 În SCENARIILE 4a și 5, indicatorii de performanță financiară sunt pozitivi (VNAF/C pozitiv,

RIRF/C superior ratei de actualizare, raportul B/C supraunitar); proiectul este considerat

rentabil pentru aceste două scenarii;

 Pentru celelalte scenarii analizate, respectiv SCENARIUL 1, SCENARIUL 2, SCENARIUL

3 și SCENARIUL 4b, indicatorii de performanță financiară sunt negativi.

Față de cele de mai sus, se poate spune că din punct de vedere al indicatorilor financiari, 

scenariul cu indicatorii cei mai buni este SCENARIUL 4a, care prezintă indicatorii financiari cei 

mai favorabili.   

Însă, având în vedere dependența funcționării instalației de cogenerare pe biomasă de 

asigurarea unui flux constant și sigur de biomasă care să îndeplinească condițiile de biomasă 

durabilă în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1534/2016, s-a considerat că 

SCENARIUL 5, în care se propune utilizarea pompelor de căldură sol-apă în combinație cu 

panouri fotovoltaice, este mai viabil, mai ușor de gestionat și mai sigur din perspectiva 

continuității și siguranței în alimentarea cu energie termică, față de SCENARIUL 4a.  

Totodată ținând cont și de precauția în recomandarea utilizării în scop energetic, în cadrul 

SCENARIULUI 4 (a și b), a biomasei drept sursă regenerabilă, fără efecte asupra echilibrului 

ecologic forestier/agricol și a biodiversității, prin SCENARIUL 5 se demonstrează, fără rezerve, 

că alimentarea cu energie termică 100% din surse regenerabile de energie este posibilă, pe toată 

durata anului. 
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1 INTRODUCERE 

Orașul Motru a fost declarat municipiu conform Legii nr.180/23.10.2000, o comunitate născută ca 

urmare a demarării exploatării minelor de cărbune și a înființării de colonii ale minerilor. Ca 

structură administrativă, Motru este format din localitățile Dealu Pomilor, Horăști, Însurăţei, Leurda 

şi Ploştina, împreună cu satele subordonate Lupoiţa, Roşiuţa şi Râpa. Din punct de vedere 

administrativ-teritorial (Figura 1-1) orașul Motru (cca. 1,32 km2) - perimetrul principal analizat în 

cadrul Studiului de față - este subordonat UAT Motru (49,79 km2), care la nivel NUTS3 aparține

de județul Gorj / RO412 (5.602 km2), încadrat la rândul său în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

(NUTS3/RO41).  

Figura 1-1: Localizarea orașului Motru; Harta teritoriului analizat 

Sursa: Consiliul Județean Gorj; ANCPI; Esri 

Conturul analizat în acest Studiu este localitatea Motru - perimetrul deservit de serviciul public de 

furnizare a energiei termice (căldură și apă caldă de consum), care este gestionat de societatea 

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru (S.C. UATAA S.A.) din subordinea Consiliului 

Local. 

Pentru analiza potențialului teoretic de surse regenerabile de energie analiza s-a extins la nivelul 

amprentei UAT Motru pentru a putea propune valorificarea energetică a unor terenuri 
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neproductive, cum ar fi foste perimetre miniere / halde de steril minier sau foste depozite de 

deșeuri industriale. 

Datele de intrare pentru Studiu au fost furnizate de către Primăria Municipiului Motru, UATAA 

S.A., ApaRegio Gorj S.A. – CED Motru și Premier Energy S.A., acestea fiind completate de

informații preluate din studiile și rapoartele ANRE, Transelectrica, statisticile INS și prognozele

CNSP. O serie de informații utile au fost preluate și din literatura de specialitate și instituțiile

europene de profil (Cap.7 BIBLIOGRAFIE). Perioada de timp analizată este intervalul 2019 –

2021, cu perspectiva până în 2030.

1.1 Contextul european, regional și local privind utilizarea cărbunelui 

Cadrul privind clima și energia pentru 2030, adoptat de Consiliul European în octombrie 2014 și 

revizuit în 2018 (pentru obiectivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică), 

include următoarele ținte și obiective politice la nivelul UE pentru perioada 2021-2030: 

● Reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), față de nivelul din

1990;

● O pondere de cel puțin 32% pentru energia regenerabilă;

● Îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 32,5%.

Ca parte a Pactului verde European “European Green Deal”, prin Legea europeană a climei, UE 

și-a stabilit un obiectiv obligatoriu de realizare a neutralității climatice până în 2050. Ca pas 

intermediar către neutralitatea climatică, UE și-a sporit nivelul de ambiție în materie de climă 

pentru 2030, angajându-se să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030. 

În prezent UE lucrează la revizuirea legislației sale în domeniul climei, al energiei și al 

transporturilor în cadrul așa-numitului pachet legislativ „Pregătiți pentru 55 / Fit for 55”, în vederea 

alinierii legislației actuale la ambițiile pentru 2030 și 2050. Pachetul “Pregătiți pentru 55 / Fit for 

55” este compus din treisprezece propuneri; opt dintre ele sunt revizuiri ale legilor existente și 

cinci sunt propuneri noi, din care, de interes sunt următoarele: 

● Modificarea Directivei 2018/2001/UE privind energia din surse regenerabile, stabilirea unui

nou obiectiv pentru 2030 de utilizare a energiei din surse regenerabile de 40% (în creștere

de la 32%) până în 2030 și consolidarea criteriilor de durabilitate a bioenergiei;

● Modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică care stabilește un obiectiv

anual obligatoriu mai ambițios la nivelul UE, crescut de la 32,5% la 36%.

În ceea ce privește renunțarea la utilizarea combustibililor fosili – în special a cărbunelui ca 

materie primă în producția de energie, Comisia Europeană, prin DG Energy și Inițiativa Coal 

regions in Transition – Regiunile cu utilizare intensivă a cărbunelui aflate în tranziție, 

menționează că acesta este un proces de durată, dar care devine realitate în Europa. Totodată 

cărbunele, în continuare unul din principalii combustibili din mix-ul energetic european, asigură 
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cca. 230 mii de locuri de muncă în industria mineritului și a producției de energie pentru 31 de 

regiuni de dezvoltare (NUTS2) din 11 țări ale UE. Declinul erei cărbunelui a generat efectul de 

domino în economiile regiunilor europene afectate de șomaj masiv, sărăcie energetică și regres 

economic urmare a închiderii minelor și a centralelor electrice aferente.  

Totodată, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina care a perturbat masiv sistemul energetic 

mondial, UE și-a propus investiții suplimentare prin Planul REPowerEU (CE, 2022) care să 

asigure independența energetică a UE față de Rusia chiar înainte de 2030 și suplimentar să se 

reducă consumul de combustibili fosili (cărbune, gaz metan și petrol). 

În figura de mai jos sunt prezentate termenele limită asumate de către SM pentru renunțarea la 

utilizarea cărbunelui în producția de energie. 

Figura 1-2: Termene limită de renunțare la utilizarea cărbunelui în producția de energie 

Sursa: CE-CRIT
1

În România există două regiuni cu utilizare intensivă a cărbunelui (NUTS2), RO41 Sud-Vest 

Oltenia și RO42 Regiunea Vest, care includ principalele exploatări miniere: bazinul Olteniei 

(Rovinari, Motru, Jilț și Berbești-Alunu cu cariere de lignit) situate în principal în RO412 județul 

1
 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/coal-regions-transition_en 

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/coal-regions-transition_en


Cod document:  8916/2022-1-S0118686-B1 Revizie: 0 Pag. 13

Client: Asociația Bankwatch România 

Gorj și bazinul Petroșani (mine subterane de huilă) din microregiunea Valea Jiului (în interiorul 

RO423 județul Hunedoara). 

La finalul anului 2021, odată cu aprobarea de către CE a Planului Național de Redresare și 

Reziliență2, România a declarat oficial termenul limită de utilizare a cărbunelui în industria 

energetică pentru anul 2032. 

Tranziția durabilă și compatibilă cu obiectivele de securitate energetică națională către o 

producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon va fi realizată prin eliminarea treptată a 

dependenței de cărbune. Acest proces complex va face obiectul unui act normativ prin care se va 

asuma calendarul 2022 - 2032 pentru închiderea capacității totale instalate pe bază de huilă și 

lignit de 4.920 de MW. 

Politicile de la nivel național, privind abordarea graduală a acestei tranziții de la cărbune, sunt 

reflectate în următoarele documente strategice, recomandat a fi luate în considerare de către 

autoritatea publică locală – APL: 

Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice 2021-2030 - PNIESC3, ianuarie 2021 

Prin efortul asumat pentru atingerea țintelor naționale de mai jos, România va contribui la 

realizarea obiectivelor UE pentru 2030, astfel: 

Tabel 1-1:Ținte naționale 2030 - PNIESC 

Indicatori Ținte 

Emisii din surse ETS (față de nivelul din 2005) -43,9 %

Emisii din surse non-ETS (față de nivelul din 2005) -2 %

Ponderea totală a energiei regenerabile în consumul final brut de 
energie 

30,7 % 

Eficiența energetică (față de nivelul din 2007) 

Consumul primar de energie 32,3 Mtoe 

Consumul final de energie 25,7 Mtoe 

Sursa: PNIESC, 2020 

În contextul Planului de investiții European Green Deal - EGDIP4, România, prin acest PNIESC,
abordează și bazele politicilor și intervențiile menite să asigure o tranziție justă, din punct de 

vedere social, în România, județul Gorj fiind în prim-plan prin Planul de decarbonizare al 

Complexului Energetic Oltenia (CEO). 

Din cele șase dimensiuni principale ale PNIESC, două sunt de interes pentru Studiul de față cu 

politicile și măsurile corespunzătoare, respectiv: 

2
 https://mfe.gov.ro/pnrr/  

3
 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/PNIESC.pdf  

4
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/PNIESC.pdf
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● Pilon P1. Decarbonizarea prin eliminarea emisiilor de GES, cu accent pe sectorul

energetic și promovarea utilizării SRE și creșterea eficienței energetice;

● Pilon P2. Eficiența energetică, cu promovarea investițiilor în reducerea consumului final de

energie care vor avea impact pozitiv atât asupra reducerii emisiilor de GES cât și asupra

combaterii sărăciei energetice.

Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR1 

În cadrul celor 6 piloni ai PNRR, structurați în funcție de mecanismul european de redresare și 

reziliență (Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Facilității de Redresare și Reziliență), 

următoarele componente din cadrul Pilonului I Tranziția verde sunt de interes pentru susținerea 

soluțiilor de EE și integrarea SRE din cadrul Studiului de față: 

● C5. Valul renovării;

● C6. Energie.

Strategia Națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național 
de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată 
într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050 – 
SNRTL5, noiembrie 2020; 

Această Strategie, pentru atingerea indicatorilor de impact (ex. economii de energie finală 

consumată, creșterea numărului de clădiri nZEB, reducerea numărului de persoane afectate de 

sărăcia energetică, etc.) propune renovarea fondului de clădiri existent în vederea creșterii 

performanțelor energetice prin pachetele de renovare P1, P2 și P3:  

● pachetul minimal - Pachetul P1 (pentru a se îndeplini reglementările tehnice naționale

privind performanța energetică a clădirilor, adică aproape de clasa C din Certificatului de

Performanță Energetică conform reglementărilor tehnice în vigoare);

● pachetul mediu - Pachetul P2 (renovare aprofundată pentru a se evita realizarea de lucrări

care vor trebui refăcute ulterior sau înlocuite pentru a răspunde cerințelor viitoare nZEB, și

cu o utilizare minimă a soluțiilor de energie din surse regenerabile);

● pachetul maximal de renovare - Pachetul P3 (standard de renovare aprofundată sau

nZEB, inclusiv toate opțiunile privind energia din surse regenerabile, cum ar fi panouri

fotovoltaice pe acoperiș, prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare sau

pompe de căldură geotermale).

Aceste pachete au fost definite pentru clădirile de referință selectate ca reprezentative pentru 

fondul de clădiri existent, respectiv: 

● Clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente (multifamiliale), racordate sau neracordate

la sisteme de termoficare;

5 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236612 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236612
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● Clădiri unifamiliale (individuale), cu centrală termică individuală, care funcționează cu gaz

metan sau cu sobe pe biomasă solidă (lemn);

● Clădiri sociale, de sănătate și ale instituțiilor de învățământ, racordate sau neracordate la

sisteme de termoficare;

● Clădiri de birouri și alte clădiri comerciale.

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia – POR SV 2021-
20276, versiunea mai 2022 

Prin strategia POR SV 21-27 sunt asumate o serie de șase obiective specifice regionale (OSR)

din care de interes pentru acest Studiu este: 

● OSR.3 - Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienței energetice, dezvoltarea

infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban

Principala problemă identificată în cadrul acestui obiectiv o constituie consumul de energie ridicat 

atât în clădiri publice, cât și la nivelul fondului rezidențial existent. Măsura propusă pentru

remedierea acestei probleme se referă la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din 

sectorul public și rezidențial, în special pentru consumatorii vulnerabili. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia o parte din indicatorii de rezultat, propuși de ADR SV Oltenia 

pentru 2029, sunt următorii: 

● performanță energetică îmbunătățită pentru 3.647 de locuințe în clădiri rezidențiale

multifamiliale și 214 mii m2 din clădirile publice din regiune;

● reducerea consumului anual de energie primară (din locuințe, clădiri publice, întreprinderi

etc.) cu 37% (de la 155 mii MWh/an la 58 mii MWh/an);

● reducerea emisiilor de GES cu 34% (de la 25 mii tone CO2eq./an la 8 mii tone

CO2eq./an).

Tipul de investiții eligibile se referă la măsuri de asigurare/creștere a eficienței energetice și 

utilizarea SRE, inclusiv consolidări în clădiri publice (renovare profundă), cu prioritate cele cu 

funcții sociale, și rezidențiale multifamiliale. 

Suplimentar, POR SV Oltenia își propune să acorde sprijin autorităților și instituțiilor publice 

pentru elaborarea documentației proiectului și/sau a documentelor strategice relevante și 

creșterea capacității administrative în domeniul eficienței energetice. 

Planul Teritorial de Tranziție Justă în județul Gorj – PTTJ Gorj7, versiunea aprilie 2022 

PTTJ Gorj are obiectivul de a atenua impactul socio-economic al implementării reformelor 

prevăzute în PNRR pentru înlocuirea cărbunelui din mixul energetic până în 2032, precum și 

6 
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

7
 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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pentru reducerea intensității energetice, a economiei prin dezvoltarea unui mecanism durabil de 

stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței. 

În cadrul PTTJ Gorj, conform OUG 75/2000 privind regimul zonelor defavorizate, UAT Motru intră

în această categorie.  

În contextul tranziției la neutralitatea climatică, în regiunea Sud-Vest Oltenia, și pentru evitarea 

dublei finanțări, pentru Studiul de față este de interes Pilonul I al PTTJ Gorj, care sprijină 

investițiile pentru asigurarea/creșterea eficienței energetice și utilizarea SRE, în 

complementaritate cu POR SV 21-27 și PNRR prin atenția acordată prosumatorilor și rezilienței 

energetice a serviciilor publice, respectiv:  

● reabilitarea de clădiri care să deservească copiii aflați în situații de risc de separare de

familie; achiziția de capacități de mici dimensiuni de producție și stocare de energie

regenerabilă, inclusiv rețelele de distribuție aferente, pentru alimentarea cu energie

regenerabilă necesară serviciilor publice esențiale derulate în cadrul școlilor, spitalelor,

căminelor de bătrâni, creșelor, centrelor sociale, centrelor de formare profesională, etc.

● crearea de prosumatori prin instalarea de panouri fotovoltaice / foto-termice la nivel de

gospodărie.

Mecanismul FTJ (Mecanismul pentru Tranziție Justă), pentru a susține investițiile propuse, 

adaugă la PTTJ Gorj și schemele din Pilonul II (care este susținut prin Programul InvestEU) și 

Pilonul III (facilitatea de împrumuturi a BEI pentru sectorul public). 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Motru pe perioada 2021-2027 – SDL 21-278, 
decembrie 2020 

Viziunea de dezvoltare locală propusă prin SDL 21-27 este definită astfel: 

Municipiul Motru 2027 – zonă urbană atractivă, sigură, rezilientă și durabilă! 

Îndeplinirea acestei viziuni se va realiza prin atingerea celor două obiective strategice majore de 

dezvoltare socio-economică a UAT Motru: A) îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și B) 

Creșterea atractivității pentru activități economice. Dintre indicatorii de rezultat ce urmează a fi 

monitorizați la implementarea SDL 21-27, prin raport cu valorile din anul 2020 (an de referință), 

de interes pentru Studiul de față sunt următorii, integrați în obiectivul sectorial A.III. Îmbunătățirea 

eficienței energetice:  

● reducerea cu 10% a consumului final anual de energie (clădiri rezidențiale, publice și

comerciale/industriale);

● reducerea cu 20% a consumului final anual de energie (clădiri publice în administrarea

UAT Motru);

● reducerea cu 40% a consumului final anual de energie din iluminatul public;

8
 https://primariamotru.ro/documente/strategia-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-motru-pe-perioada-2021-2027/ 

https://primariamotru.ro/documente/strategia-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-motru-pe-perioada-2021-2027/


Cod document:  8916/2022-1-S0118686-B1 Revizie: 0 Pag. 17

Client: Asociația Bankwatch România 

● reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 generate de funcționarea SACET, prin reducerea

consumului specific de combustibil de la 180 gcc/kWh la 171 gcc/kWh.

De asemenea, în SDL 21-27 sunt prevăzute: 

● acordarea de facilități fiscale (reduceri ale taxelor - impozitelor datorate la bugetul local)

pentru persoanele fizice individuale și pentru persoanele juridice care realizează lucrări de

eficientizare energetică a locuințelor/ imobilelor, din fonduri proprii;

● reconversia patrimoniului specific activităților miniere (în special acele terenuri care vor fi

transferate înapoi în proprietatea UAT Motru) prin valorificarea în scop economic a

patrimoniului, în cadrul obiectivului sectorial B.II Valorificarea durabilă a specificului local.

1.2 Cadrul legislativ de referință în domeniul alimentării cu energie termică 

Prezentul Studiu de soluție este corelat cu documentele strategice naționale, regionale și locale 

amintite la Capitolul 1.1 și ține cont de o serie acte normative naționale și europene. 

Legislație națională primară 

● Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de

alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

● Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul

vulnerabil de energie;

● Ordinul ANRE nr. 13/2020 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice

privind eficiența energetică în cadrul Programului Termoficare;

● HG nr. 1034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung

(SNRTL) pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și

nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc

imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050;

● OUG nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor

de alimentare centralizată cu energie termică a localităților şi pentru modificarea și

completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

● Ordinul MLPDA-MMAP-MFP nr. 3194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului

privind implementarea Programului Termoficare;

● Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările

ulterioare;

● Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

● Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și

completările ulterioare;
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● HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării

serviciilor comunitare de utilități publice;

● HG nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie

termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate;

Directive și regulamente europene 

● Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența

energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a

Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;

● Directiva 2018/2002/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a

Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

● Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea

utilizării energiei din surse regenerabile;

● Regulamentul Delegat (UE) 2019/826 al Comisiei de modificare a anexelor VIII și IX la

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținutul

evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă;

1.3 Contextul actual al pieței de energie termică 

În concordanță cu studiile elaborate prin Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 

sistemele de încălzire, răcire și producere apă caldă reprezintă jumătate din consumul global de 

energie în clădiri, acestea fiind concentrate în special în marile aglomerări urbane.  

La nivel internațional, sistemele centralizate de termoficare care produc energie în cogenerare, 

asigurând necesarul de energie termică pentru consumatorii finali și livrând energia electrică în 

sistem, sunt recunoscute la ora actuală ca fiind cel mai durabil și rentabil mijloc de furnizare a 

căldurii și apei calde menajere în marile aglomerări urbane. Cu toate acestea, potențialul 

sistemelor centralizate rămâne în mare parte neexploatat din cauza barierelor generate de 

politica energetică la nivel local, regional și național.  

În Uniunea Europeană (UE), sistemele de încălzire/răcire centralizate reprezintă o nouă direcție 

în politica energetică, acestea fiind considerate soluția eficientă, suportabilă pentru populație și 

cea mai prietenoasă cu mediul. Implementarea acestor soluții poate contribui cu cel puțin 58% la 

ținta UE de reducere a emisiilor până în anul 2050. Cele mai importante sisteme centralizate de 

încălzire / răcire urbană din Europa, care se bazează pe tehnologii avansate de producere a 

energiei verzi, de stocare, de recuperare a căldurii reziduale și care dețin o infrastructură 

modernă adaptată noilor cerințe, sunt următoarele: 

● Paris – sistem de încălzire/răcire centralizată care deservește peste 500.000 de

gospodării, mai mult de jumătate din locuințele sociale și publice; asigurarea necesarului

de consum se bazează pe circa 60% energie regenerabilă;
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● Copenhaga – sistem centralizat de încălzire care acoperă peste 95% din necesarul de

căldură al orașului, utilizând tehnologii noi, eficiente și prietenoase cu mediul (biomasă,

deșeuri, geotermal, pompe de căldură, eolian);

● Rotterdam, Helsinki, Oslo, Amsterdam, Frankfurt, Londra, Milano, Genova, Varșovia.

Conform strategiei UE pentru încălzire și răcire aprobată în 2016, „jumătate din energia produsă 

în UE este consumată pentru încălzire și răcire, însă o mare parte a acesteia este irosită”. 

Dezvoltarea sistemelor centralizate de termoficare trebuie să considere perspectiva de dezvoltare 

a orașelor, de planificare urbană. Totodată, folosirea surselor alternative de producere a energiei,

reabilitarea termică a clădirilor, contorizarea consumatorilor finali și crearea posibilității reglării 

temperaturii interioare reprezintă o necesitate pentru sistemele centralizate din România. 

Conform raportului anual al ANRE pentru anul 2020 (ANRE, 2021), România deține astăzi 

sisteme centralizate cu o vechime de peste 50 de ani. Dintr-un număr de peste 300 de sisteme 

centralizate existente la sfârșitul anilor `80, la sfârșitul anului 2020 rămăseseră active doar 47 de

entități care operează un număr de 50 SACET-uri din 51 de localități aflate în 28 de județe și

Municipiul București.   

Acest declin drastic al sistemelor centralizate de alimentare cu căldură a localităților din România 

s-a datorat: prăbușirii industriei românești în perioada 1992 – 2005, serviciilor de proastă calitate

oferite consumatorilor finali, lipsei investițiilor în reabilitarea și modernizarea centralelor termice și

rețelelor, dezinteresului factorilor decidenți în menținerea în funcțiune a SACET.

Toate aceste motive au condus la debranșări în masă ale consumatorilor și reorientarea spre 

soluții individuale de încălzire.  

Conform SNRTL, aprobată prin HG 1034/2020, în România există aproximativ 5,6 milioane de 

clădiri, din care clădirile rezidențiale constituie 90%, reprezentând 582 milioane m2 suprafață utilă 

încălzită. Dintre clădirile rezidențiale, locuințele unifamiliale reprezintă cea mai mare pondere, 

deținând aproximativ 58% din total, urmată de clădirile multifamiliale, cu aproximativ 33%. 

Combustibilii utilizați pentru încălzirea sectorului rezidențial sunt (MDLPA, 2020): surse de 

încălzire individuale cu lemne sau biomasă (49%), sisteme individuale cu funcționare pe gaz 

metan (34%), SACET (13%), păcură (3%) și 1% cărbune și energie geotermală. 

Orașul Motru a cunoscut o dezvoltare majoră în perioada anilor 1960-1990, perioadă în care,
populaţia oraşului dublându-se, au fost planificate cartiere de blocuri şi odată cu acestea s-au pus 

bazele sistemului de termoficare al orașului. 

În prezent, serviciile de furnizare energie termică sunt asigurate de S.C. UATAA Motru S.A. 

Sistemul centralizat de termoficare cuprinde atât producerea, cât și transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice, alimentând 4.560 de locuințe, 15 instituții publice și 114 operatori 

economici. Consumatorii casnici branșați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică 

în anul 2021 reprezintă 68,05%.  
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Autoritățile locale, împreună cu operatorul pot răspunde necesităților actuale, punând accent pe 

consolidarea poziției SC UATAA Motru SA pe piața de energie, printr-o serie de investiții ce 

urmăresc o dezvoltare durabilă și responsabilă, prin planuri strategice privind garantarea unei 

producții de energie sigură, curată și eficientă, la standarde europene. 
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2 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A

ORAȘULUI MOTRU ȘI IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR 

2.1 Informații generale privind alimentarea cu energie termică în orașul Motru 

În orașul Motru, asigurarea consumului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei 

calde de consum se realizează prin: 

● Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică operat de SC UATAA SA

Motru

Sistemul cuprinde o sursă de producere a energiei termice şi energiei electrice, cu

funcţionare pe lignit şi păcură şi un sistem de transport şi distribuţie energie termică în

lungime de 24 km traseu.

Principalul achizitor de energie termică în Motru este populaţia (86% din total) –

consumatori rezidențiali, care primeşte energie termică sub formă de agent termic apă

fierbinte pentru încălzire şi preparare apă caldă pentru consum, pe perioada întregului an.

Consumatorii non-rezidențiali - instituţiile publice deţin o pondere de cca. 8% din total, iar

agenţii economici o pondere mai mică, de aproximativ 6% din total.

● Sistemul de alimentare individuală

Acest sistem se bazează pe centrale de apartament individuale.

O parte din populaţia care locuieşte în locuinţe de tip condominiu (blocuri) sau în locuinţe

individuale (case) şi o parte din agenţii economici au optat pentru surse alternative de

încălzire (centrale individuale, sobe funcţionând cu combustibil solid sau gazos).

2.2 Descrierea SACET din orașul Motru 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică are următoarele componente principale: 

● sursa de producere a energiei – centrala electrică de termoficare;

● reţele termice primare – conducte care asigură transportul energiei termice, de la sursă

la punctele termice;

● puncte termice – asigură transferul energiei termice între agentul primar și cel secundar;

● rețele termice secundare – conducte care asigură distribuția energiei termice de la

punctele termice către consumatorii finali;

● consumatori finali (consumatori rezidențiali şi non-rezidențiali).

Energia termică sub formă de apă fierbinte produsă în sursă (agent primar) este transportată 

prin reţelele termice primare până la punctele termice. La nivelul punctelor termice are loc 

schimbul de căldură între agentul primar şi cel secundar care este distribuit prin intermediul 

reţelelor termice secundare la consumatorii finali. 
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Schema simplificată a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din orașul Motru 

este prezentată în figura următoare: 

CET = Centrală Electrică de Termoficare 

RT = Rețele de transport al agentului termic 

PT = Puncte termice  

RD = Rețele de distribuție a agentului termic 

C = Consumatori 

Figura 2-1: Structura SACET Motru 

Operatorul sistemului centralizat este societatea Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă 

Motru (S.C. UATAA S.A.) din subordinea Consiliului Local Motru. 

SACET funcţionează conform curbei clasate a necesarului de căldură, care ia în considerare 

temperatura exterioară, astfel încât alura curbei este diferită de la un an la altul. În figura 

următoare este prezentată alura curbei clasate a sarcinii termice. 

Figura 2-2: Necesar de căldură – curba clasată 
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2.2.1 Sursa de producere a energiei termice 

 Figura 2-3: SC UATAA SA Motru 

Operatorul SC UATAA SA Motru cu sediul în 

municipiul Motru, Calea Severinului nr 25, județul 

Gorj, are ca obiect de activitate producerea și 

distribuirea energiei termice pentru încălzire şi 

prepararea apei calde de consum în sistemul 

centralizat din municipiul Motru. 

Profilul sursei de producere a energiei termice CET Motru este alcătuit din următoarele 

echipamente principale: 

● 02 cazane de abur de 50 t/h fiecare (40 bar; 450 C), tip CR 0102, cu funcționare pe lignit/

păcură (pus în funcțiune (PIF) în 1968-1969), din care unul este funcțional pe timp de

iarnă, iar al doilea este în conservare;

● 1 turbină cu abur cu contrapresiune, de 5,5 MWe, (PIF 2008) funcționează pe timp de

iarnă împreună cu cazanul de abur de 50 t/h;

● 2 cazane de apă fierbinte: un CAF de 10 Gcal/h, tip ASF, cu funcționare pe lignit (PIF 
1982) și un CAF de 4 Gcal/h, tip GIAC, cu funcționare pe CLU/păcură sau gaz metan(PIF

2018), aflat în conservare. Cazanele de apă fierbinte funcționează pe perioada de vară

pentru prepararea apei calde de consum.

Astfel, capacitatea termică total instalată în CET aparţinând SC UATAA SA Motru este de 

46MWth, din care: 

● 29,70 MWth reprezintă capacitatea de producere în cogenerare

● 16,28 MWth capacitatea termică de producere separată a energiei termice.

Energia termică necesară asigurării confortului termic şi a apei calde de consum pentru 

consumatorii din municipiul Motru se produce în CET din cadrul SC UATAA SA Motru, utilizând 

în cea mai mare parte lignit drept combustibil.  

Pe timp de iarnă energia termică este asigurată din capacitățile de producere în cogenerare, prin 

funcţionarea unui cazan de abur și a turbinei cu abur, producând în acelaşi timp și energie 

electrică. Pe timp de vară necesarul de energie termică este asigurat din capacitatea de 

producere separată a energiei termice, prin funcţionarea unui cazan de apă fierbinte. 

Combustibilii utilizaţi de CET Motru sunt următorii: 

● Cărbune - lignit

Cărbunele este combustibilul de bază (93%) și este furnizat de Complexul Energetic

Oltenia, pe bază de contract. Acesta se transportă pe cale ferată în vagoane. Modul de
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măsurare se realizează prin cântărire. Cantitatea disponibilă este de cca. 70.000 tone/an, 

puterea calorifică inferioară este de 1870 kcal/kg. 

● Păcură

Păcura este furnizată de OILOPROD IMPEX, pe bază de contract și este transportată

auto. Modul de măsurare se realizează prin cântărire. Puterea calorifică inferioară este de

9.670 kcal/kg.

● Gazul metan este  furnizat de Premier Energy, pe bază de contract și este măsurat cu

contor.

2.2.2 Rețele de transport și distribuție 

Reţelele termice primare asigură transportul apei fierbinţi de la CET la punctele termice. 

Reţelele termice secundare asigură distribuţia agentului termic pentru încălzire şi a apei calde 

de consum de la punctele termice la consumatori.  

Sistemul de transport și distribuție este o rețea de tip arborescentă, având o lungime de traseu 

de 24 km, din care 22 km (92%) amplasată subteran și 2 km (8%) amplasată suprateran. 

Volumul total al rețelelor termice este de 1.297 m3, din care rețelele de transport 1.127 m3 și 

rețelele de distribuție 170 m3. 

În prezent, pierderile de energie termică în rețelele de transport și distribuție sunt de cca 46,8%. 

Porțiunile neizolate de conductă (cca. 40% în rețelele de transport) și izolația necorespunzătoare 

(cca. 28% în rețelele de transport și 25% în rețelele de distribuție). 

În municipiul Motru sunt racordate la sistemul de transport energie termică un număr de 19 

puncte termice, aflate în exploatarea SC UATAA SA Motru. Punctele termice au o capacitate 

totală instalată de 25,18 Gcal/h (29,28 MWth). 

2.2.3 Situația la consumatori 

Din numărul total de 7.261 locuințe existente în municipiul Motru, în prezent mai sunt branşate la 

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică 4.560 locuințe, ceea ce reprezintă circa 

63%. 

În prezent, consumatorii finali beneficiari ai serviciului de alimentare centralizată cu energie 

termică din municipiul Motru sunt: 

● Persoane fizice, respectiv 4.560 locuințe (din 7.261 – total locuințe construite în oraș) –

denumiți și consumatori rezidențiali;

● Persoane juridice – denumiți și consumatori non-rezidențiali, reprezentate de:

- 15 instituții publice și alți consumatori social-culturali;

- 114 operatori economici.
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Contorizarea la branşament s-a realizat prin montarea contoarelor de energie termică pe 

circuitele de încălzire şi apă caldă de consum astfel: 

● pentru încălzire 12%;

● pentru apă caldă de consum 100%.

Fondul locativ racordat la sistemul centralizat de alimentare cu căldură are o vechime de peste 

50 de ani, instalaţiile interioare de încălzire şi distribuţie a apei calde de consum având, de 

asemenea, un grad înalt de uzură. 

2.2.4 Eficiența energetică în clădiri 

Cele 118 clădiri rezidențiale de tip colectiv/multifamilial (blocurile de locuinţe) se caracterizează 

printr-o eficienţă energetică scăzută, întrucât nu s-au realizat lucrări majore de îmbunătăţire a 

performanţei energetice a clădirilor. La acestea se mai adaugă cca. 706 clădiri rezidențiale de tip 

individual/unifamilial (case individuale) despre care nu există date privind efectuarea unor lucrări 

de creștere a performanțelor energetice.  

În ceea ce privește clădirile publice, deşi a existat această preocupare, până în prezent, din cele 

12 clădiri publice aparținând Consiliului local Motru, au fost reabilitate termic doar câteva (2 

grădinițe, 1 liceu, casa de cultură și o aripă a spitalului municipal Motru).  

În scopul reducerii pierderilor de căldură de la nivelul clădirilor rezidențiale și publice, este 

imperios necesară reabilitarea termică a anvelopei clădirilor (a faţadelor, teraselor / 

acoperișurilor, a tâmplăriei exterioare), cu accent deosebit pe clădirile rezidențiale de tip 

colectiv/multifamilial (blocurile de locuințe). 

Alegerea soluţiei de reabilitare termică a clădirilor multietajate, la nivelul anvelopei acestora 

(refacere izolaţii termice, fonice, hidrofuge, lucrări de eliminare a condensului, refacere faţade, 

terase/acoperiș), se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clădirilor sau asociațiile 

de proprietari, avându-se în vedere alcătuirea şi starea elementelor de construcţie existente, 

determinate în faza de realizare a expertizei tehnice şi energetice, precum şi în funcţie de 

criteriile prioritare specifice fiecărei situaţii în parte. 

Reabilitarea termică a anvelopei clădirii se face împreună cu reabilitarea termică a părţii de 

instalaţii interioare, ele neputând să fie realizate separat. 

Conform Obiectivului sectorial A.III. Îmbunătățirea eficienței energetice, din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Municipiului Motru 2021-2027 (Sigma Mobility Engineering, 2020), 

autoritățile locale și-au propus ca țintă reducerea cu 10% a consumului final anual de energie de 

la nivelul clădirilor rezidențiale, publice și comerciale/industriale. 

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe urmăreşte creşterea performanţelor 

energetice ale clădirilor, reducerea facturilor de energie termică şi implicit, îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă pentru populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor şi degrevarea 

bugetului local de sume importante alocate subvenţiilor pentru energia termică.  
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2.3 Necesarul de energie termică al consumatorilor racordați la SACET 

2.3.1 Structura consumatorilor 

Consumatorii de energie termică racordaţi la sistemul de termoficare din municipiul Motru sunt 

clasificaţi după tipul lor, astfel: 

● Consumatori casnici/rezidențiali - blocuri de apartamente, case, vile, etc.;

● Consumatori comerciali (persoane juridice);

o din sectorul public – administrativ, învățământ, sănătate;

o din sectorul privat – bănci, magazine, întreprinderi etc.

Anul 2021 este ultimul an complet în care s-a furnizat energie termică în SACET. Structura 

consumatorilor racordaţi la SACET este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 2-1: SACET Motru. Număr şi tip de consumatori 

Specificaţie Număr 
Consumatori 

alimentaţi din SACET 

Consumatori casnici 

       Locuințe (apartamente + case) nr. 4.560 

Consumatori comerciali 

       Instituții din sectorul public nr. 15 

       Întreprinderi din sectorul privat / operatori economici nr. 114 

Branşamente 

      Branșamente termice de apă fierbinte (din RT) nr 76 

      Branșamente termice de încălzire (din RD) nr 201 

      Branșamente termice de apă caldă de consum (din RD) nr 110 

Rata de branșare la SACET a consumatorilor casnici din 
municipiul Motru 

% 68,05% 

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice în derulare, la sfârșitul anului 2021, a 

fost de 729, iar repartiția acestor contracte pe tipuri de consumatori este prezentată în figura 

următoare: 
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Figura 2-4: Numărul contractelor de furnizare energie termică - 2021 

Evoluția numărului de locuințe racordate la SACET, în perioada 2019-2021, este prezentată în

graficul următor, remarcându-se în general tendința de scădere a numărului de locuințe 

alimentate din SACET. Rata debranșărilor s-a menținut aproximativ constantă. 

Figura 2-5: Evoluția numărului consumatorilor de energie termică alimentați din SACET 

În anul 2021 consumul de energie termică livrată din SACET, în funcţie de tipul consumatorilor, a 

fost structurat conform tabelului următor. 

Tabel 2-2: Consumul de energie termică livrat anual din SACET 

Specificaţie UM 2021 
Medie 

2019-2021 

Cantitatea totală de căldură vândută de UATAA % 100 100 

Populație % 85,6 86,2 

Instituții publice % 8,3 8 

Operatori economici % 6,1 5,8 
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Datele statistice referitoare la cantitatea de căldură vândută din sistemul centralizat, sunt 

prezentate în tabelul următor. 

Tabel 2-3: Cantitatea de căldură vândută în sistem centralizat 

Specificaţie UM 2019 2020 2021 
Medie 

2019-2021 

Total Sistem centralizat MWh/an 53.827 53.566 50.618 52.670 

Consumatori casnici MWh/an 46.480 46.420 43.318 45.406 

Instituții publice MWh/an 4.239 4.097 4.225 4.187 

Operatori economici MWh/an 3.109 3.049 3.075 3.078 

Comparativ cu anul 2010, când energia termică livrată a fost de aproximativ 76.674 MWh/an, în 

anul 2021 energia termică livrată la limita consumatorilor s-a redus cu 31%. Evoluția livrărilor de 

energie termică la limita consumatorilor indică o reducere semnificativă a energiei termice livrate. 

La nivelul municipiului Motru, cursul descendent al energiei termice furnizate în sistemul 

centralizat are la bază următoarele cauze: 

● Degradarea continuă în cei peste 50 ani de funcționare a sistemului de transport și distribuție

energie termică, la nivelul căruia au fost realizate doar lucrări de intervenție în cazul unor

avarii, fără realizarea de lucrări de reabilitare și modernizare majore. Aceste probleme conduc

la lipsa continuității în furnizarea energiei termice și la nerespectarea parametrilor de calitate a

agentului termic;

● Pierderile substanțiale din rețelele de transport și distribuție, care atrag după sine un consum

mai mare de combustibil și implicit emisii de CO2 mai mari;

● Schimbarea climei (reducerea perioadelor cu temperaturi scăzute);

● Reducerea activității economice a unor întreprinderi și instituții din Motru racordate la SACET;

● Reducerea numărului de consumatori prin debranșare.

2.3.2 Necesarul orar de energie termică în anul 2021 

Necesarul orar de energie termică al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din 

municipiul Motru, pentru anul 2021, este prezentat în tabelul următor. 

Tabel 2-4: Necesarul orar de energie termică în anul 2021 

Necesarul orar de energie termică pe regim de funcționare 

Maxim iarna Mediu iarna Mediu vara 

Gcal/h MWth Gcal/h MWth Gcal/h MWth 

18 21 16 19 4 5 
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Datele prezentate în tabel includ de asemenea valorile pierderilor de energie termică din reţeaua 

de transport şi distribuţie. 

Curba clasată a energiei termice livrate în anul 2021 din CET Motru este prezentată în figura 

următoare. 

Figura 2-6: Curba clasată anuală a energiei termice livrate în 2021 la limita CET Motru

2.3.3 Consumul anual de energie termică în anul 2021 

Consumul anual total de energie termică la nivelul SACET Motru, pentru anul 2021, este 

prezentat în tabelul următor. 

Tabel 2-5: Necesarul anual de energie termică în 2021 

Sistem centralizat – Consum anual de energie termică 

Consumul anual de energie 
termică la limita centralei 

Pierderi de energie termică pe 
reţelele de transport şi 

distribuţie 

Consumul anual de energie 
termică la limita 
consumatorilor 

Gcal/an MWh/an Gcal/an MWh/an Gcal/an MWh/an 

81.771 95.100 38.248 44.482 43.524 50.618 

Datele prezentate în tabelul anterior indică faptul că pierderile de energie termică din reţelele de 

transport şi distribuţie sunt foarte mari și reprezintă circa 46,8% din cantitatea anuală de energie 

termică livrată la limita centralei.  

Diagrama Sankey pentru bilanțul fluxurilor de energie aferent sistemului centralizat din municipiul 

Motru, pentru anul 2021, este prezentată în figura următoare. 
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Figura 2-7: Diagrama Sankey pentru bilanțul fluxurilor de energie termică în CET Motru - 2021
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2.3.4 Măsuri de reabilitare a sistemului de transport și distribuție 

În vederea realizării proiecţiilor privind necesarul de energie termică s-a ţinut seama de faptul că 

întregul sistem va fi reabilitat şi modernizat, pierderile de energie termică ajungând la valorile 

admise de tehnologiile existente, performante. În acest scop, principalele măsuri care vor 

conduce la creşterea eficienţei energetice a sistemului vor avea în vedere, în principal, 

următoarele: 

● redimensionarea şi reconfigurarea traseelor de conducte (de transport şi distribuţie),

funcţie de consumurile existente rezultate ca urmare a procesului de deconectare /

reconectare a consumatorilor;

● modernizarea rețelelor termice, implementarea tehnologiilor moderne (ex. conducte

preizolate);

● înlocuirea vanelor de secţionare deteriorate;

● utilizarea schimbătoarelor de căldură cu plăci;

● utilizarea pompelor cu fiabilitate mare şi nivel redus de zgomot, cu turaţie variabilă,

prevăzute cu convertizoare de frecvenţă;

● utilizarea sistemelor moderne de expansiune;

● realizarea unui sistem modern de monitorizare şi a unui sistem dispecer pentru

supravegherea, teleurmărirea şi telegestiunea informaţiilor primare.

2.3.5 Proiecția necesarului de energie termică 

Proiecţia necesarului de energie termică într-un sistem centralizat de alimentare cu energie 

termică este influențată de mai mulți factori, cei mai importanţi fiind: 

● Implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor existente și promovarea unor

standarde de izolare mai performante pentru clădirile noi;

● Evoluția numărului de consumatori racordați, influențată la rândul său de schimbările

demografice, inclusiv:

- Numărul de locuitori permanenți și temporari;

- Numărul de locuitori per gospodărie și numărul de locuitori activi raportat la numărul

de locuitori inactivi.

● Deconectările, reconectările și branşarea de noi consumatori;

● Dezvoltarea viitoare a infrastructurii orașului;

● Nivelul de trai, care este permanent în strânsă corelație cu puterea de cumpărare a

populației;

● Legislația națională și a UE, precum și cerințele de piaţă referitoare la îmbunătățirea

eficienței energetice;

● Cerințele și constrângerile legislației de mediu;
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● Strategia Municipală în ceea ce privește dezvoltarea orașului și măsurile dedicate

încurajării branşării consumatorilor la sistemul centralizat;

● Măsuri de îmbunătățire a performanțelor operaționale ale rețelelor de energie termică.

Analiza referitoare la necesarul de energie termică are în vedere următoarele ipoteze: 

Tabel 2-6: Ipoteze privind necesarul de energie termică 

Ipoteze 

Reabilitarea termică a clădirilor 
racordate la sistemul de 
termoficare 

Rata anuală de reabilitare 16%, reprezentând un număr 
de cca. 700÷800 apartamente reabilitate anual. 

Procentul a fost stabilit luând în calcul numărul total de 
locuințe conectate la SACET (4560 apartamente) și 
perioada de implementare a proiectelor de reabilitare 
termică a clădirilor din municipiul Motru prevăzută în 
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Motru pe 
perioada 2021-2027. În același timp, Directiva (UE) 
2021/27 cu modificările ulterioare privind eficiența 
energetică menționează un procent de reabilitare de 
minim 2% din totalul clădirilor publice. Pornind de la 
aceste două elemente, s-a considerat ca premisă de 
calcul reabilitarea unui procent de 16%/an, respectiv pe 6 
ani perioada în care toate clădirile vor fi reabilitate termic. 

Îmbunătățirea izolației termice a apartamentelor este de 
așteptat să aibă un impact semnificativ asupra 
necesarului maxim orar de energie termică și, în 
consecință, asupra consumului anual de energie termică, 
reducerea fiind de circa 20% pentru fiecare apartament 
reabilitat. 

Reabilitarea sistemului de 
transport și distribuție 

Se consideră că pierderile în rețelele de transport și 
distribuție se vor reduce progresiv de la nivelul aferent 
anului 2021 la un nivel maxim de 15% in perioada 2021-
2025 conform Strategiei de dezvoltare locală a 
municipiului Motru pe perioada 2021-2027 

Deconectări vs. 

Reconectări+consumatori noi 

După finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor 
termice, se consideră că un număr de aproximativ 1350 
de apartamente (50% din locuințele care nu sunt 
conectate la SACET) se vor branșa la SACET în 5 ani, 
respectiv 270 ap/an. 

Influența schimbărilor climatice 
Efectele schimbărilor climatice conduc la scăderea 
necesarului de energie termică la consumator cu 
1,5%/an pe perioada de analiză. 

Estimarea evoluţiei necesarului de energie termică în următorii 20 de ani se realizează pornind 

de la situaţia existentă (anul 2021), corelat cu evoluţia socio-economică la nivelul municipiului, 

economia de energie, evoluţia numărului de consumatori, efectele schimbărilor climatice. 
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Efectele se vor anula reciproc şi astfel nu vor afecta în mod semnificativ evoluția necesarului orar 

și a necesarului anual de energie termică la limita consumatorilor din municipiul Motru.

Având astfel evoluţi a necesarului de energie termică la consumator, se analizează apoi evoluţia 

pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie, rezultând evoluţia necesarului de energie la nivelul 

sursei sistemului de termoficare.

Se definesc următoarele variante privind necesarul de energie termică la limita centralelor: 

● Varianta 1 – în care se consideră că necesarul la consumator este cel din situația

existentă (anul 2021), iar pierderile în rețelele de distribuție se vor reduce progresiv de la

nivelul aferent anului 2021 la un nivel maxim de 8% până în anul 2025, apoi se mențin

constante. Totodată, scade necesarul orar la consumatori prin reabilitarea termică a 
locuințelor și în același timp crește datorită conectării de noi consumatori.

● Varianta 2 – în care se consideră că necesarul la consumatori este cel din situația

existentă (anul 2021), iar pierderile în rețelele de transport și distribuție se vor reduce

progresiv de la nivelul aferent anului 2021 la un nivel maxim de 15% până în anul 2025,

apoi se mențin constante. Totodată, scade necesarul orar la consumatori prin reabilitarea 
termică a locuințelor și în același timp, crește datorită conectării la SACET a 
consumatorilor noi.

În baza celor prezentate mai sus, în tabelele următoare se prezintă evoluția necesarului orar la 

nivelul surselor/sursei în perioada următoare: 

Tabel 2-7: Evoluția necesarului orar de energie termică – Sistem distribuit de alimentare cu energie termică 

Regim de 
funcționare 

Varianta 1 - Sistem distribuit - Necesarul orar de energie termică 

Necesarul de energie 
termică la limita surselor 

Pierderi de energie termică 

pe reţeaua de transport și 

distribuţie 

Necesarul de energie 
termică la limita 
consumatorului 

Gcal/h MWth Gcal/h MWth Gcal/h MWth 

Maxim iarna 10,4 12,1 0,8 1 9,6 11,1 

Mediu iarna 7,8 9,1 0,6 0,7 7,2 8,4 

Mediu vara 3,3 3,8 0,3 0,3 3 3,5 

Variantele privind necesarul de energie termică la limita surselor de energie termică 

din orașul Motru, vor fi:  

Varianta 1 - Sistem distribuit de alimentare cu energie termică 

Varianta 2 - Sistem centralizat de alimentare cu energie termică 
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Tabel 2-8: Evoluția necesarului orar de energie termică - Sistem centralizat de alimentare cu energie termică 

Regim de 
funcționare 

Varianta 2 - Sistem centralizat - Necesarul orar de energie termică 

Necesarul de energie 
termică la limita CET 

Pierderi de energie termică 

pe reţeaua de transport și 

distribuţie 

Necesarul de energie 
termică la limita 
consumatorului 

Gcal/h MWth Gcal/h MWth Gcal/h MWth 

Maxim iarna 11,3 13,1 1,7 2 9,6 11,1 

Mediu iarna 8,5 9,8 1,3 1,5 7,2 8,4 

Mediu vara 3,5 4,1 0,5 0,5 3 3,5 

Din proiecțiile realizate se observă că, pe măsură ce la nivelul consumatorilor, respectiv la nivelul 

sistemului de transport și distribuție energie termică, se iau în considerare lucrări de 

reabilitare/modernizare cu efect asupra creșterii eficienței energetice, necesarul orar la nivelul 

surselor de energie termică scade.  

Energia termică va fi livrată anual din surse, pe baza curbei clasate de sarcină termică, în funcţie 

de temperaturile exterioare. Pentru cele două variante sistem distribuit / sistem centralizat, curba 

clasată este prezentată în figura următoare. 

Figura 2-8: Curba clasată anuală a energiei termice livrate la limita surselor

2.4 Aspecte relevante economice, sociale și de mediu 

Localitatea Motru, perimetrul analizat în cadrul acestui Studiu, concentrează majoritatea 

populației a UAT Motru, având în 2019 o pondere de cca. 81,3% din totalul de populație cu 

densitatea maximă în urban (Sigma Mobility Engineering, 2020). 

Conform Studiului de fundamentare “Disparități teritoriale în România” (MDLPA, 2021) județul 

Gorj (UAT Motru, Rovinari, Țicleni și Mătăsari) face parte din zonele cu specificități 

socioeconomice definite zone extractive, unde industria extractivă a lignitului este domeniul de 

specializare cu o pondere mai mare față de alte industrii, din cifra de afaceri. Declinul din 

industria cărbunelui a avut un efect de domino asupra județului de la diminuarea veniturilor 
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populației, a veniturilor la bugetul local și scăderea economiei, la creșterea șomajului, depopulare 

și îmbătrânirea populației. Contrastul dintre situația demografică cu o dinamică scăzută și nivelul 

de trai din aceste zone (ex. PIB pe locuitor) poate sugera existența unui potențial de redresare a 

zonei. 

De asemenea, în cadrul Planului Teritorial de Tranziție Justă Gorj (CJG, 2022), conform OUG 

75/2000 privind regimul zonelor defavorizate, UAT Motru intră în această categorie. În cadrul 

acestei structuri administrative mai sunt două cariere cu lignit: Lupoaia și Roșiuța, cu licență

minieră valabilă până în 2027 – conform Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). 

Caracteristicile enunțate mai sus sunt reflectate în principalii indicatori socio-economici prezentați 

în Tabel 2-9 și Tabel 2-10, prin menținerea tendinței de scădere a populației Municipiului Motru 

(reducere cu 4% în 2021 față de 2019) și îmbătrânirea acesteia, grupa ≥ 65 ani fiind cu 8% în 

creștere în 2021, iar vitalitatea în scădere cu 10%.  

În privința numărului de șomeri înregistrați, considerăm că scăderea sensibilă a șomajului local 

poate fi pusă mai degrabă pe seama migrației crescute din regiune decât pe redresarea 

economică de la nivelul județului Gorj care probabil s-a manifestat și local, numărul de salariați 

din UAT Motru nefiind disponibil pentru 2021. 

Tabel 2-9: Indicatori socio-demografici la nivelul UAT Motru și județul Gorj, 2019-2021 

Indicatori UM 
Județul Gorj UAT Motru 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Populația totală după domiciliu, din 
care 

nr. 
358.836 355.528 352.084 21.975 21.572 21.049 

- populația 0-14 ani (vitalitatea
demografică)

nr. 
47.455 46.250 45.343 2.744 2.615 2.464 

- populația ≥ 65 ani (îmbătrânirea
demografică)

nr. 
55.895 57.024 57.904 2.450 2.543 2.658 

Total șomeri înregistrați, din care nr. 4.735 5.212 4.295 199 188 156 

- șomeri înregistrați femei nr. 2.244 2.387 2.038 97 103 84 

Rata șomajului % 3,49 3,86 3,17 : : : 

Rata șomajului feminin % 3,64 3,81 3,26 : : : 

Numărul mediu de salariați nr. 75.145 73.411 74.300 5.353 5.083 : 

Plecări cu / Stabiliri de reședința 
(mișcarea migratoare) 

nr. / 
nr. 

4.885/2.095 7.083/5.418 : 551/123 942/143 : 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Motru 2021-2027 – SDL 21-27 (Sigma 

Mobility Engineering, 2020) profilul economic este dominat de activitatea Sucursalei Miniere 

Motru-Jilț, aparținând Complexului Energetic Oltenia (carierele Roșiuța și Lupoaia). Cariera 

Lupoaia este prevăzută în graficul de închidere natural-accelerată până în 2025.  
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Tabel 2-10: Indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia și județul Gorj, 2019-2021 

Indicatori UM 
Județul Gorj Regiunea SV Oltenia 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

PIB pe locuitor euro/locuitor 12.200 10.987 12.379 9.000 8.900 9.882 

Întreprinderi active nr. 7.224 7.663 : 42.475 45.029 : 

Câștigul salarial mediu net euro/salariat 560 591 621 554 585 618 

Rata riscului de sărăcie 
sau excluziune socială 

% : : : 42,8 42,9 : 

Sursa: EUROSTAT, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

Impactul închiderii carierei Lupoaia asupra mediului economic local se va resimți, având în

vedere că în 2018 cifra de afaceri de cca.120 mil.lei pentru această sucursală minieră a 

reprezentat 17% din totalul însumat al activităților economice din UAT Motru. De asemenea,
tendința de creștere a indicelui sărăciei sau excluziunii sociale care se resimte la nivel regional 

(NUTS2) cu siguranță că va fi influențată, în sens negativ, la nivel județean și local. 

Există însă speranța ca disponibilitatea surselor de finanțare pentru perioada 2021-2027, în 

construcții și industria energiei regenerabile, să impulsioneze redresarea economică și 

reconversia forței de muncă. 

Integrat fiind într-o zonă extractivă cu preponderență, mediul de afaceri din UAT Motru nu s-a 

dezvoltat corespunzător, fiind dominat, conform cifrei de afaceri, de sectorul de comerț cu 

amănuntul, urmat de exploatarea și prelucrarea lemnului, construcții, industria alimentară, 

utilitățile publice și industria textilă (Sigma Mobility Engineering, 2020). 

La nivelul UAT Motru aspectele de mediu sunt dominate de menținerea calității aerului. Astfel, 

conform hărților cu distribuția emisiilor de poluanți (SOx, NOx, PM10, PM2,5, Ni, CO, Cd, C6H6, 

NMVOC) prezentate în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj 2017-2022 (CJ Gorj, 

2016), UAT Motru trebuie să fie preocupat de:  

● emisiile de CO și C6H6 din surse staționare;

● emisiile de NOx, CO, NMVOC și metale grele din transport (PM2,5 și PM10 mai puțin).

Râul Motru, care traversează UAT Motru pe o lungime de 39 km (Motru - 18 km, Lupoaia - 8 km,

Ploștina - 13 km), conform S.G.A. Gorj are unele probleme privind calitatea apei datorită 

evacuărilor de ape uzate, care sunt descărcate în receptorii naturali. O astfel de situație 

defavorabilă s-a semnalat și la SEAU ApaRegio Gorj, responsabil fiind S.C. REZOPREST Motru 

care uneori evacuează ape uzate neepurate sau insuficient epurate (SGA Gorj, 2021). 

Un alt aspect de mediu important îl reprezintă impactul negativ al haldelor de steril minier și a 

depozitelor de zgură și cenușă asupra calității și stabilității solului. Acestea dacă nu sunt drenate 

și stabilizate corespunzător pot provoca alunecări, ruperea și refularea terenului de bază, 

eroziuni subterane și tasări excesive. Conform ApaRegio Gorj S.A., localitățile afectate de

alunecări de teren au fost Motru, Lupoița, Ploștina și Dealul Pomilor. 
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Referitor la suprafața terenurilor degradate și neproductive, aceasta era la nivelul anului 2014 de 

3,96 km2 (Sigma Mobility Engineering, 2020). La această suprafață se va adăuga, după 2025, și 

terenul eliberat de sub sarcini tehnologice și juridice ale fostei cariere Lupoaia, în perspectiva în 

care acesta va fi returnat/transferat de la CE Oltenia la UAT Motru. Odată ecologizate și 

consolidate din punct de vedere geo-mecanic și geo-tehnic, pentru a asigura stabilitatea 

mecanică și a evita alunecările de teren, aceste terenuri vor putea fi valorificate prin redarea în 

circuitul economic – fie în scop agricol sau silvic, fie energetic, fie turistic / de agrement. 

2.5 Deficiențe identificate 

În Regiunea SV Oltenia eficiența energetică este redusă, aceasta generând consumuri de 

energie ne-sustenabile. Fondul rezidențial din regiune reprezintă 10,5% din totalul național (INS, 

2020) și este constituit din 961.643 locuințe din care 43,7% (420.247) sunt localizate în mediul 

urban. Majoritatea locuințelor sunt în clădiri de tip bloc, care au în medie 40 de apartamente. 

Din totalul locuințelor existente în regiune, 91,46% sunt construite înainte de 1990, când nu

existau standarde de eficiență energetică, și au o performanță energetică scăzută (150-400 kWh/

mp/an, conform ROENEF). 

Sectorul clădirilor este unul dintre cei mai importanți consumatori de energie, iar acest lucru se 

datorează structurii consumului mediu de energie termică, care reprezintă aproximativ 70% din 

consumul total de resurse energetice. 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este supus regimului juridic 

al serviciilor economice de interes general şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe 

fundamentale: 

● continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

● adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;

● accesibilitate nediscriminatorie;

● transparenţă decizională şi protecţia consumatorilor.
Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Motru se confruntă cu următoarele dificultăți: 

● uzură fizică şi morală accentuată a instalaţiilor şi echipamentelor;

● capacități supradimensionate față de cerințele consumatorilor actuali;

● randamente energetice scăzute la producerea de agent termic;

● resurse financiare insuficiente pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare;

● pierderi mari în sistemul de transport şi distribuţie care conduc și la un consum

suplimentar de combustibili, ceea ce implică şi creşterea emisiilor poluante;

● o izolare termică necorespunzătoare a fondului locativ existent.
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Aceşti factori au condus la creşterea costurilor de transport şi distribuţie a energiei termice şi la 

scăderea calităţii serviciilor.  

La nivelul tuturor componentelor SACET Motru (surse, reţele de transport şi distribuţie) sunt 

necesare o serie de lucrări de reabilitare menite să conducă la creşterea eficienţei în alimentarea 

cu energie termică a consumatorilor. Având în vedere programele strategice la nivel european şi 

naţional, este necesară eficientizarea sistemului de termoficare şi alimentarea în condiţii optime a 

consumatorilor. 
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3 ESTIMAREA POTENȚIALULUI REGENERABIL 

Potențialul surselor regenerabile de energie (SRE) nu a fost niciodată determinat corespunzător 

la nivel regional (NUTS2/RO41 sau NTS3/RO412) sau local (UAT Motru).  

În anul 2019, CE prin JRC (Centrul Comun de Cercetare), pornind de la un scenariu existent 

EURCO3232.5 (EUCO scenarios, 2019), a analizat oportunitățile tehnice teoretice privind 

potențialul regenerabil din regiunile cu utilizarea intensivă a cărbunelui pentru surse eoliene, 

solare fotovoltaice, bioenergie și geotermale (Kapetaki, 2020). Conform acestui raport, regiunea 

Sud-Vest Oltenia (RO41) are un potențial tehnic estimat după cum urmează: 

Tabel 3-1: Potențial tehnic pentru energie eoliană, solară și bioenergie la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 2019 

Regiunea NUTS2 

EOLIAN 

SOLAR fotovoltaic 

montat pe sol 
montat pe acoperișul 

clădirilor 

Capacitate 

instalată 

(GW) 

Producție 

estimată 

(GWh/an) 

Capacitate 

instalată 

 (GW) 

Producție 

estimată 

 (GWh/y) 

Capacitate 

instalată 

 (GW) 

Producție 

estimată 

 (GWh/y) 

RO41 11,21 22.104 30,48 3.852 3,40 4.302 

din care prin 

valorificarea fostelor 

perimetre miniere 

0,07 78,5 0,15 182,0 - - 

BIOENERGIE 

Regiunea NUTS2 

Biomasă agricolă Biogaz din zootehnie Deșeuri municipale solide 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

RO41 0,62 0,19 0,07 0,03 0,19 0,06 

*) Capacitatea termică reprezintă aportul termic furnizat de combustibilul pe bază de biomasă 

BIOENERGIE – biomasă forestieră 

Regiunea NUTS2 

scenariul potențial ridicat scenariul potențial mediu scenariul potențial scăzut 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)* 

RO41 1,84 0,55 1,01 0,30 0,77 0,23 

Geotermal 

Regiunea NUTS2 

Maximum tehnic Tehnic realist Tehnic durabil 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)** 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)** 

Capacitate 

termică 

 (GWth) 

Capacitate 

electrică 

 (GW)** 

RO41 651,88 78,23 39,1 4,69 1,2 0,14 

**) Capacitatea electrică a fost calculată în ipoteza în care toată capacitatea termică este transformată în electric 

Sursa: (Kapetaki, 2020). 
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De asemenea, studiul JRC situează RO41 în top 5 regiuni cu potențial solar fotovoltaic ridicat 

alături de Spania și Polonia: Castilla y León (ES41), Castilla-La Mancha (ES42), Wielkopolskie 

(PL41). 

La nivelul județului Gorj / NUTS3 (RO421) clima este de tipul temperat-continentală cu influențe 

mediteraneene. Temperatura medie multianuală este de +10,2 grade Celsius, cu tendințe de 

creștere astfel încât zona Motru este frecvent afectată, în ultimul deceniu, de fenomenul de 

secetă. Direcția predominantă a vânturilor este dinspre nord, în zona montană, iar în zonele 

depresionare dinspre sud și sud-est. 

Indicatorii specifici privind potențialul tehnic teoretic solar și eolian la nivel județean, prezentați în 

Tabel 3-2, Figura 3-1 și în Figura 3-2 (a și b), au fost preluați: 

● pentru valorile medii anuale ale puterii fotovoltaice specifice9 (kWh/kWp) și a intensității

iradierii solare normale directe (kWh/m2), din platforma Global Solar Atlas 2.0 (Solargis,

2021), dezvoltată, în ultimii ani, în parteneriat cu Banca Mondială, cu finanțare oferită de

Programul de asistență pentru gestionarea sectorului energetic (ESMAP); Setul de date

atmosferice a fost furnizat de European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

(ECMWF) pentru platforma informatică Global Solar Atlas 2.0, calculele și simularea fiind

realizate de către Solargis pentru perioada 1994-2018;

● pentru densitatea medie a potențialului eolian (W/m2) și viteza medie a vântului (m/s), din

platforma Global Wind Atlas 3.0 (DTU, 2022) deținută și întreținută de Departamentul de

Energie Eoliană al Universității Tehnice din Danemarca (DTU) și, în ultimii ani, dezvoltată

în parteneriat cu Banca Mondială, cu finanțare oferită de Programul de asistență pentru

gestionarea sectorului energetic (ESMAP); Setul de date atmosferice pentru platforma

informatică Global Wind Atlas 3.0 a fost furnizat de European Centre for Medium-Range

Weather Forecasts (ECMWF), simularea fiind realizată pentru perioada 2008-2017.

Tabel 3-2: Indicatorii specifici privind potențialul tehnic teoretic solar și eolian, județul Gorj 

Regiunea NUTS3 

RO412 

Solar Eolian 

Puterea fotovoltaică 

specifică* 

(media anuală) 

Intensitatea iradierii 

normale directe 

(media anuală) 

Densitatea** 

medie a 

potențialului 

(la 100 m) 

Viteza 

medie a 

vântului 

(la 100 m) 

U.M.
Min 

kWh/kWp 

Max 

kWh/kWp 

Min 

kWh/m
2

Max 

kWh/m
2 W/m

2
m/s 

Județul Gorj 1106 1339 934 1321 180,41 3,93 

Sursa: (Solargis, 2021), (DTU, 2022) 

Nota: *) Valorile medii anuale ale energiei electrice fotovoltaice (CA) livrate de un sistem fotovoltaic și normalizate la 

1 kWp de capacitate instalată in panourile fotovoltaice (© 2021 Solargis); **) Densitatea medie a potențialului eolian 

este o măsură a resursei eoliene. Densitățile medii mai mari de energie eoliană indică resurse eoliene mai bune (© 

2022 DTU) 

9
 media anuală a energiei electrice fotovoltaice produsă de capacitatea totală instalată a unui sistem fotovoltaic 
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Figura 3-1: Harta densității medii a potențialului energetic eolian (W/m
2
) (a) și viteza medie a vântului (m/s) (b) la

100 m înălțime, județul Gorj 

Sursa: (DTU, 2022) 

Figura 3-2: Harta puterii fotovoltaice specifice (kWh/kWp) (a) și a intensității iradierii solare normale directe 
(kWh/m2) (b), județul Gorj 

Sursa: (Solargis, 2021) 

La nivelul județului Gorj (NUTS3/RO412) Transelectrica avea înregistrate, în luna aprilie 2022, un 

număr de 216 contracte încheiate cu ATR (aviz tehnic de racordare) însumând: 51,2 MW instalați 

în energie solară și 11,96 MW în capacități hidro, micro și medii. Nu există capacități instalate în 

energie eoliană. 

În amprenta UAT Motru este înregistrată o capacitate instalată de 533 kW în solar fotovoltaic, cu 

instalații puse în funcțiune în 2020, de către 8 prosumatori persoane fizice și o persoană juridică 

(DARCOM Group SRL) cu parc fotovoltaic de 480 kW, pus în funcțiune încă din 2013. 
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În ceea ce privește potențialul geotermal, luând în considerare harta națională elaborată de 

prof.univ.dr.ing. Marcel G. Roșca, pe conturul județului Gorj există perspectiva unor resurse 

geotermale, însă ne-explorate și nici exploatate. Nici pe teritoriul UAT Motru nu au fost efectuate 

foraje de testare, în literatura de specialitate nefiind menționat un posibil potențial geotermal. 

Figura 3-3: Harta potențialului geotermal utilizat și de perspectivă 

Sursa: (Roșca, 2011) 

Revenind la potențialul tehnic teoretic regenerabil solar și eolian pentru amprenta UAT Motru, 

acesta este prezentat în Figura 3-4 (a și b) și în Tabel 3-3, prin evidențierea indicatorilor 

specifici la nivelul conturului analizat (zona urbană a localității Motru), suprafața depozitului de 

zgură și cenușă UATAA și cea a fostului perimetru minier Lupoaia. 

Tabel 3-3: Indicatorii specifici privind potențialul tehnic teoretic solar și eolian, UAT Motru 

UAT Motru 

Solar Eolian 

Puterea fotovoltaică 

specifică 

(media anuală) 

Intensitatea iradierii 

normale directe 

(media anuală) 

Densitatea medie a 

potențialului 

(la 100 m) 

Viteza medie a 

vântului 

(la 100 m) 

U.M. kWh/kWp kWh/m
2

W/m
2

m/s 

Orașul Motru (conturul 

analizat) 
1.339 1.325 83,79 3,41 

Depozitul de zgură și 

cenușă UATAA 
1.340 1.326 82,49 3,43 

Perimetrul fostei cariere 

miniere Lupoaia (lignit) 
1.339 1.316 87,32 3,70 
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Figura 3-4: (a) Harta densității medii a potențialului energetic eolian (W/m
2
) la 100 m înălțime; (b) Harta puterii

fotovoltaice specifice (kWh/kWp), UAT Motru 

Surse: ANCPI, Esri, (DTU, 2022) și (Solargis, 2021) 

Comparativ cu zona montană a județului unde viteza vântului poate depăși 9 m/s, pe suprafața 

UAT Motru potențialul eolian poate fi caracterizat sub mediu spre redus, luând în considerare 

gama de variație a indicatorilor Departamentului de Energie Eoliană al Universității Tehnice din 

Danemarca (DTU, 2022). 

Figura 3-5: Scara de variație a intensității iradierii normale 

În schimb, dacă analizăm gama indicatorilor solari ai Solargis (Figura 3-5), respectiv intensitatea 

iradierii normale directe (medii zilnice și medii anuale), putem spune că UAT Motru beneficiază 

de un potențial solar generos spre ridicat pe o perioadă de cca. 7 luni (martie-septembrie) pe an. 
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Referitor la potențialul bioenergetic al UAT Motru s-au luat în considerare posibilitățile valorificării 

energetice a următoarelor resurse regenerabile, având în vedere cantitățile anuale înregistrate în 

Tabel 3-4:  

● biogaz rezultat din nămolul de la stația de epurare ape uzate – SEAU Motru, aparținând

CED Motru - ApaRegio Gorj;

● deșeuri municipale solide, rezultate după colectarea selectivă și extragerea componentei

reciclabile, la care s-ar putea adăuga biomasa provenită de la toaletarea copacilor, a

parcurilor și spațiilor verzi; operatorul de salubritate este Direcția Publică Motru S.A.

Tabel 3-4: Surse potențiale de bioenergie, UAT Motru 

Descriere U.M. 2019 2020 2021 

Cantitate de nămol extrasă, 
SEAU Motru 

tone 424 319 343 

Deșeuri totale generate, din care tone 3.119 3.197 3.371 

Deșeuri eliminate după 
colectarea selectivă 

tone 2.974 3.066 3.271 

Deșeuri reciclate tone 145 131 100 

Sursa: DP Motru; CED Motru – ApaRegio Gorj 

În ceea ce privește potențialul de recuperare de căldură din surse industriale existente, atât pe 

conturul analizat cât și la nivelul UAT Motru, nu există oportunități de valorificare energetică a 

căldurii reziduale. 

În cadrul scenariilor propuse și a soluțiilor tehnice analizate în capitolele următoare a fost luat în 

considerare potențialul teoretic estimat mai sus, ținând cont și de posibilitățile tehnice reale de 

integrare a tehnologiilor cu utilizarea SRE (solar, bioenergie, pompe de căldură).
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4 IDENTIFICAREA ȘI PREZENTAREA SCENARIILOR POSIBILE PENTRU ASIGURAREA

NECESARULUI LOCAL DE ENERGIE TERMICĂ 

4.1 Ținte și obiective 

În contextul instituirii şi al funcţionării pieţei interne de energie şi din perspectiva necesităţii 

protecţiei şi conservării mediului înconjurător, politica energetică a UE urmăreşte în principal:  

● promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie;

● dezvoltarea surselor regenerabile de energie;

● reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În multe localităţi din România, există surse majore de poluare reprezentate de instalaţiile de 

ardere care produc energie electrică şi/sau căldură, fie că este vorba de surse centralizate de 

producere e energiei termice sau descentralizate. 

Aceste sisteme de încălzire se confruntă cu o uzură fizică şi morală a instalaţiilor şi 

echipamentelor și pierderi mari în transportul şi distribuţia agentului termic. Aceste deficienţe au 

ca implicaţie creșterea poluării mediului. 

Uzura fizică și morală a echipamentelor înseamnă scăderea eficienței acestora și implicit 

creșterea consumului de combustibil, respectiv creșterea costurilor de exploatare și a cantităților 

de emisii poluante eliberate în atmosferă.  

În cadrul Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, se evidențiază 

că eficientizarea parcului de centrale termoelectrice va duce la scăderea cererii de energie 

primară necesară asigurării consumului final de energie electrică și la o reducere semnificativă a 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Această concluzie are în vedere că centralele termoelectrice 

din România, construite în mare parte în perioada 1960-1990, au un randament mediu relativ 

scăzut al transformării energiei primare în energie electrică şi un consum propriu tehnologic 

ridicat faţă de cerinţele actuale. Consumul propriu tehnologic va scădea prin înlocuirea 

centralelor vechi și ineficiente, atunci când ajung la capătul duratei de viață din punct de vedere 

tehnic sau economic. Urmare a aplicării acestor acţiuni, se estimează că valoarea consumului 

propriu tehnologic poate scădea cu cca. 11% în 2030 faţă de nivelul din 2015 conducând la 

creşterea eficienţei energetice şi scăderea consumurilor de combustibil şi diminuarea cantităţilor 

de emisii poluante eliberate în atmosferă. 

În conformitate cu cerinţele articolului 14, în 2015 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi Ministerul Energiei au transmis Comisiei Europene "Raportul privind 

evaluarea potențialului național de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a 

termoficării și răcirii centralizate eficiente". Astfel, avându-se în vedere starea întregului sistem de 

alimentare cu energie termică de la sursă la consumator, s-a estimat că poate avea un potenţial 

de îmbunătăţire de cel puțin de 30%. Potenţialul de îmbunătățire a eficienţei energetice are în 

vedere, pe lângă modernizarea energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 
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modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare, îmbunătăţirea contorizării şi 

promovarea cogenerării eficiente. Potenţialul de eficienţă energetică la nivelul surselor de 

producere a energie termice este unul ridicat şi are în vedere în principal înlocuirea surselor ce 

utilizează cărbunele ca sursă de energie primară cu instalaţii noi eficiente energetic (centrale 

cogenerare / trigenerare) ce utilizează gaz metan sau sursele regenerabile de energie. Măsurile 

care trebuiesc avute în vedere pentru stimularea realizării potențialului în orizontul de timp 2020-

2030 incluse în acest raport sunt următoarele: 

● Adaptarea SACET și a surselor la noile consumuri de energie termică, în condiții de

funcționare eficientă și încadrarea în normele de protecția mediului;

● Creşterea eficienței energetice pe tot lanțul: resurse, producere, transport, distribuție,

consum;

● Datorită avantajelor și tehnologiei mature cu un grad ridicat de dezvoltare, cogenerarea

este promovată ca vector fundamental pentru restructurarea sistemului de producere și

distribuție a energiei termice;

● Accelerarea procesului de modernizare a infrastructurii aferente serviciilor energetice de

interes local, cu suport financiar public și/sau privat;

● Creşterea gradului de implicare a autorităţilor administraţiei publice locale în strictă

concordanță cu atribuțiile și competențele instituite de lege;

● Promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru reducerea prețului la

energia termică și conformarea la cerinţele de mediu.

La nivel naţional, politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică este 

parte integrantă a politicii energetice naţionale. 

La nivelul administraţiei publice centrale, există mai multe autorităţi care au responsabilităţi în 

domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, şi anume:  

● Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - care exercită funcţiile de

analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare, planificare şi evaluare privind

implementarea standardelor şi a cerinţelor de accelerare a dezvoltării serviciilor publice de

utilităţi în concordanţă cu cele similare la nivel european;

● Ministerul Energiei care are rolul de a stimula iniţiativele operatorilor economici în

domeniile politicilor industriale sau dezvoltării durabile şi de a coordona şi gestiona

resursele energetice naţionale;

● Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru aspecte legate de conservarea şi protecţia

mediului;

● Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru aspecte privind politica de protecţie socială în

domeniul alimentării cu energie termică;

● Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru activitatea de

producere a energiei termice în cogenerare.
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4.2 Scenarii tehnice analizate 

Cele cinci scenarii analizate sunt definite pentru noua sursă de energie termică din orașul Motru,

în perspectiva utilizării preponderente a resurselor regenerabile de energie, în proporție de la 

12% până la 100%, cu completarea, în unele situații, cu un combustibil fosil de tranziție - gazul 

metan și în altele, cu deșeuri municipale.  

SCENARII 

INDICATORI 
UM 

SCENARIUL 
1 

SCENARIUL 
2 

SCENARIUL 
3 

SCENARIUL 
4a 

SCENARIUL 
4b 

SCENARIUL 
5 

Energie electrică 
SRE % 100 77 12 100 100 100 

Fosil* % - 23 88 - - - 

Energie termică 
SRE % 25 - - 100 100 100 

Fosil* % 75 100 100 - - - 

*) combustibilul fosil este reprezentat de: gazul metan (scenariul 1); de gazul metan și deșeurile municipale (fracția 

umedă) - în scenariile 2 și 3. 

Concepţia acestor scenarii constă în următoarea abordare: 

● reducerea poluării mediului prin utilizarea resurselor regenerabile de energie și, în unele

scenarii, a gazului metan, în instalaţii moderne, cu eficienţă ridicată;

● optimizarea livrării de energie termică din capacități dimensionate conform necesarului

termic şi cu eficienţă ridicată;

● utilizarea pe cât posibil a unor instalații și echipamente existente;

● menţinerea în funcţiune a sistemului de transport şi distribuţie.

Din punct de vedere al modului de realizare a profilului noii surse, analiza va fi elaborată pentru 

următoarele cinci scenarii de echipare. 

Scenariul 1 

În cadrul acestui scenariu, modul de alimentare cu energie termică în orașul Motru este în sistem 

distribuit, cu mai multe surse punctuale (de zonă, de cvartal). 

Se consideră că CET Motru se închide şi se prevede realizarea de centrale termice de zonă 

(CTZ) prin transformarea punctelor termice existente.  

În vederea dezvoltării energiei regenerabile în orașul Motru, scenariul propus se bazează pe 

utilizarea potențialului de energie solară (panouri fotovoltaice pe acoperișurile punctelor termice) 

în combinație cu pompe de căldură. 

Echiparea surselor în scenariul propus va cuprinde: 

● 19 centrale de zonă, echipate cu cazane de apă fierbinte, însumând sarcina termică de

10,4 Gcal/h (12 MWth), cu funcționare pe gaz metan;

● pompe de căldură aer-apă care asigură 3 Gcal/h (3,5 MWth) și sunt montate în punctele

termice;
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● panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp, amplasate pe terasele punctelor

termice.

Scenariul 2 

În cadrul acestui scenariu, modul de alimentare cu energie termică în orașul Motru este în sistem 

centralizat. 

În vederea dezvoltării energiei regenerabile în orașul Motru, scenariul propus se bazează pe 

utilizarea potențialului de energie solară (panouri fotovoltaice pe depozitul de zgură și cenușă) în 

combinație cu o instalație de valorificare energetică a deșeurilor municipale sortate. 

Echiparea sursei în scenariul propus va cuprinde: 

● o instalație de valorificare energetică a deșeurilor municipale sortate în cogenerare (3.610

tone/an, 0,63 MWe și 2 MWth);

● trei cazane de apă fierbinte 3 x 3 Gcal/h (3,5 MWth), cu funcționare pe gaz metan;

● un parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de cca. 6,25 MWp, amplasat pe

terenul fostului depozit de zgură și cenușă.

Din sursa existentă se menţine în funcţiune cazanul de apă fierbinte (4 Gcal/h) cu funcţionare pe 

gaz metan, pentru acoperirea vârfurilor de sarcină termică. 

Scenariul 3 

În cadrul acestui scenariu, modul de alimentare cu energie termică în orașul Motru este în sistem 

centralizat. 

În vederea valorificării potențialului regenerabil din orașul Motru, scenariul propus se bazează pe 

utilizarea potențialului de energie solară (panouri fotovoltaice pe terasele punctelor termice și pe 

depozitul de zgură și cenușă) în combinație cu o instalație de valorificare energetică a deșeurilor 

municipale sortate. 

Echiparea sursei în scenariul propus va cuprinde: 

● o instalație de valorificare energetică a deșeurilor municipale sortate în cogenerare (3.610

tone/an, 0,63 MWe și 2 MWth);

● trei motoare termice de cogenerare 3 x (3,3 MWe și 3,2 MWth) cu funcționare pe gaz

metan;

● un parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de cca. 6,25 MWp amplasat pe

terenul fostului depozit de zgură și cenușă;

● panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp, amplasate pe terasele punctelor

termice.

Din sursa existentă se menţine în funcţiune cazanul de apă fierbinte (4 Gcal/h) cu funcţionare pe 

gaz metan, pentru acoperirea vârfurilor de sarcină termică. 
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Scenariul 4 

În cadrul acestui scenariu, modul de alimentare cu energie termică în orașul Motru este în sistem 

centralizat. 

În vederea valorificării potențialului regenerabil din orașul Motru, scenariul propus se bazează pe 

utilizarea potențialului de energie solară (panouri fotovoltaice pe terasele punctelor termice și pe 

depozitul de zgură și cenușă) în combinație cu o instalație de cogenerare pe biomasă. 

Echiparea sursei în scenariul propus va cuprinde: 

 o instalație de cogenerare pe biomasă certificată (23.710 tone/an) care asigură sarcina

termică maximă de 11,3 Gcal/h (13,1 MWth) și 6,6 MWe;

 un parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de cca. 6,25 MWp amplasat pe

terenul fostului depozit de zgură și cenușă;

 panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp, amplasate pe terasele punctelor

termice.

Pentru Scenariul 4, analiza va fi realizată luând în considerare două ipoteze privind biomasa 

utilizată în instalația de cogenerare: 


Scenariul 4a – se va utiliza biomasă cu zero emisii de CO2 (conform Anexei VI a 

Regulamentului (UE) nr 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE)


Scenariul 4b – se va utiliza biomasă cu emisii de CO2 (conform 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories)  

Scenariul 5 

În cadrul acestui scenariu, modul de alimentare cu energie termică în orașul Motru este în sistem 

centralizat. 

În vederea valorificării potențialului regenerabil din orașul Motru, scenariul propus se bazează pe 

utilizarea potențialului de energie solară (panouri fotovoltaice pe terasele punctelor termice și pe 

depozitul de zgură și cenușă) în combinație cu pompe de căldură sol-apă.  

Echiparea sursei în scenariul propus va cuprinde: 

 13 pompe de căldură sol – apă, cu capacitatea termică de cca. 1 MWth fiecare, montate în

cascadă, care să asigure sarcina termică maximă de 11,3 Gcal/h (13,1 MWth). Pompele

de căldură vor fi conectate în grupuri în paralel / serie, astfel încât să asigure necesarul de

energie termică;

 un parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de cca. 6,25 MWp amplasat pe

terenul fostului depozit de zgură și cenușă;
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 panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp, amplasate pe terasele punctelor

termice.

Scenariul 0 

În cadrul analizei s-a luat în considerare și Scenariul 0, în care CET Motru va continua să 

funcționeze cu echipamentele existente pe lignit. Echiparea sursei în acest scenariu este 

prezentată în cap. 2.2.1. 

Starea actuală de funcționare a CET Motru și necesitatea conformării la cerințele de mediu 

conform legislației în vigoare impun realizarea de investiții noi și anume: 

 modernizarea cazanului de abur de 50 t/h, inclusiv arzătoare, grătar;

 reabilitarea sistemului de evacuare a gazelor arse, electrofiltru;

 realizarea unei instalații de desulfurare a gazelor de ardere;

 modernizarea sistemului de evacuare a zgurii și cenușii aferente funcționării cazanului de

abur de 50 t/h - CR 0102;

Valoarea totală a investiției determinată de lucrările de modernizare a sursei CET Motru pe lignit 

este cca. 23.501 mii euro. 

* 

* * 

Pentru scenariile analizate, măsurile de reabilitare şi modernizare care vor fi realizate în cadrul 

SACET Motru, atât la nivelul consumatorilor finali (reabilitarea termică a clădirilor publice și 

rezidențiale), cât și la nivelul sistemului de termoficare (reabilitarea şi modernizarea reţelelor de 

transport şi distribuţie şi a punctelor termice) nu sunt incluse în valorile de investiții. În cadrul 

analizei sunt luate în considerare doar efectele acestor lucrări de reabilitare/modernizare. 

În vederea eficientizării funcționării SACET Motru, aceste lucrări au fost prevăzute în Strategia 

de dezvoltare locală a municipiului Motru pe perioada 2021-2027 (Sigma Mobility 

Engineering, 2020): 

● Proiectul privind Modernizarea sistemului centralizat de încălzire din municipiul Motru -

cca. 37.600 mii euro, cu finanțare din PODD, Buget local și alte surse;

● Proiectul privind Modernizarea/reabilitarea blocurilor în municipiul Motru - cca. 11.000 mii

euro, cu finanțare din POR SV, Buget local și alte surse;

● Facilități fiscale pentru lucrări de creștere a eficienței energetice la locuințele individuale,

persoane fizice – cca. 70.000 euro;

● Proiecte de reabilitare termică și modernizare clădiri publice aparținând Consiliului Local al

municipiului Motru însumând cca. 23.200 mii euro.
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4.3 Performanțe energetice în scenariile analizate 

Premise tehnico-economice 

Analiza este elaborată pe conturul investiției, ținând seama de următoarele elemente: 

● Regimul de funcționare a echipamentelor pentru asigurarea necesarului de energie

termică;

● Principalele performanțe tehnico-funcționale ale echipamentelor principale;

● Performanțele anuale medii pe durata de viață: disponibilitate, producție de energie

termică și electrică, consumuri de combustibil, eficiență globală, emisii de CO2, etc.

Pentru fiecare scenariu, echipamentele au fost astfel selectate și încărcate încât să funcţioneze 

în condiţii de eficienţă maximă şi de protecţie a mediului ambiant, asigurând continuitatea în 

alimentarea consumatorilor. 

Performanțele tehnice ale noilor echipamente vor fi următoarele: 

Tabel 4-1: Performanțe tehnice în Scenariile tehnice analizate 

Scenariul 0 

SURSA – CET Motru echipată cu 1 CA + 1 TA + 2 CAF 

Capacitatea termică în cogenerare 29,70 MWth 

Capacitatea termică producere separată 16,28 MWth 

Capacitatea electrică TA 5,5 MWe 

Scenariul 1 

Panouri fotovoltaice pe terasele PT 

Puterea instalată totală PV 83 kWp 

Energia electrică produsă din PV 96 MWh/an 

SURSE - 19 CTZ pe gaz metan (asigură  înc. + a.c.c.: iarna) 

Sarcina termică totală - maxim 12,1 MWth 

Consum de combustibil gaz metan 13,5 MWth 

Pompe de căldură  aer – apă (asigură a.c.c.: vara) 

Energia termică la limita pompelor de căldură 
3,5 MWth 

11.671 MWh/an 

Consum energie electrică pompe de căldură 
1,4 MWe 

4.668 MWh/an 

Scenariul 2 

Panouri fotovoltaice pe depozitul zgură și cenușă

Puterea instalată totală PV 6,25 MWp 

Energia electrică produsă din PV 7.187,5 MWh/an 

SURSA - CET Motru echipată cu 3 CAF pe gaz metan (asigură înc. + a.c.c.) 
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Capacități unitare ale noilor CAF-uri: 

Sarcina termică 3,5 MWth 

Consum orar de combustibil gaz metan 3,8 MWth 

SURSA - CET Motru echipată cu instalație de valorificare energetică deșeuri (asigură a.c.c. vara) 

Consum deșeuri municipale 3.613 tone/an 

Puterea electrică 0,63 MW 

Energia termică livrată 1,8 Gcal/h 

Scenariul 3 

Panouri fotovoltaice pe depozitul zgură și cenușă 

Puterea instalată totală PV 6,25 MWp 

Energia electrică produsă din PV 7.187,5 MWh/an 

Panouri fotovoltaice pe terasele PT 

Puterea instalată totală PV 83 kWp 

Energia electrică produsă din PV 96 MWh/an 

SURSA - CET Motru echipată cu 3 MT pe gaz metan (asigură înc. + a.c.c.) 

Capacități unitare ale MT: 

Puterea electrică nominală 3,3 MWe 

Puterea termică nominală 
2,8 Gcal/h 

3,2 MWth 

Randament electric 43,5  % 

Randament cogenerare 86,5  % 

Consum de combustibil gaz metan 7,502 MWth 

SURSA - CET Motru echipată cu instalație de valorificare energetică deșeuri (asigură a.c.c. vara) 

Consum deșeuri municipale 3.613 tone/an 

Puterea electrică 0,63 MW 

Energia termică livrată 1,8 Gcal/h 

Scenariul 4 

Panouri fotovoltaice pe depozitul de zgură și cenușă 

Puterea instalată totală PV 6,25 MWp 

Energia electrică produsă din PV 7.187,5 MWh/an 

Panouri fotovoltaice pe terasele PT 

Puterea instalată totală PV 83 kWp 

Energia electrică produsă din PV 96 MWh/an 

SURSA - CET Motru echipată cu o instalație de cogenerare pe biomasă (asigură înc. + a.c.c.) 

Capacități unitare ale instalației de cogenerare pe biomasă: 

Puterea electrică nominală 6,6 MWe 
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Puterea termică nominală 
11,3 Gcal/h 

13,1 MWth 

Randament electric 30 % 

Randament cogenerare 90 % 

Consum de combustibil biomasă 21,85 MWth 

Scenariul 5 

Panouri fotovoltaice pe depozitul zgura și cenușă 

Puterea instalată totală PV 6,25 MWp 

Energia electrică produsă din PV 7.187,5 MWh/an 

Panouri fotovoltaice pe terasele PT 

Puterea instalată totală PV 83 kWp 

Energia electrică produsă din PV 96 MWh/an 

SURSA - CET Motru echipată cu 13 pompe de căldură sol-apă (asigură înc. + a.c.c.) 

Capacitatea termică totală  PC sol – apă 
11,3 Gcal/h 

13,1 MWth 

Consum energie electrică  PC sol – apă 5,46 MWe 

Cantitățile de energie electrică și termică produse și livrate anual, precum și consumurile de 

combustibil au fost determinate pe baza modului de încărcare a echipamentelor şi premiselor 

descrise anterior.   

În fiecare dintre scenariile analizate, arderea combustibilului convențional generează emisii de 

CO2.  

Calculul acestor emisii de CO2 s-a realizat în conformitate cu prevederile Anexei II (Metodologia 

privind monitorizarea emisiilor de ardere provenite din activităţile cuprinse în anexa I a Directivei 

2003/87/CE) din Decizia 589/2007/CE de stabilire a Ghidurilor privind monitorizarea şi raportarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului Europei. Reducerile de emisii de CO2, rezultate în urma implementării 

investițiilor, au fost determinate pentru fiecare scenariu în parte, ca diferență între emisiile de CO2 

aferente situației existente CET Motru pe lignit (Scenariul 0) și emisiile de CO2 aferente fiecărui 

scenariu analizat.  

În plus, au mai fost determinate reducerile de emisii de CO2 pentru fiecare scenariu, considerând

că noua sursă va înlocui energía electrică echivalentă în SEN care în prezent este produsă în 

centrale pe cărbune.  

Pornind de la emisia specifică de CO2 calculată la nivel național, pentru cărbune de 853,76 gCO2/

kWh (conform Raportului ANRE 2020) și luând în considerare că CET Motru pe lignit utilizează 

combustibil auxiliar păcură/gaz metan, s-a determinat ca medie ponderată  emisia specifică  pe 

combustibili fosili  de 615,14 gCO2/kWh . 
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Emisiile de CO2 evitate la nivel SEN datorită producerii energiei electrice din panourile 

fotovoltaice, motoare termice, instalația de cogenerare pe biomasă au fost determinate pe baza 

diferenței între emisia specifică de CO2 pe combustibili fosili și emisia specifică de CO2 calculată 

pentru sursa respectivă și cantitatea de energie electrică produsă de sursa analizată. 

Emisiile de CO2 pentru energia electrică cumpărată din SEN au fost determinate pe baza 

consumului de energie electrică din SEN și a emisiei specifice de CO2 pe combustibili fosili. 

Astfel, pe baza elementelor prezentate mai sus, s-au determinat reducerile anuale de emisii de 

CO2 obținute ca urmare a implementării investiției în toate scenariile analizate.  

Emisiile specifice de SO2 și pulberi pentru cărbune în baza cărora au fost calculate reducerile de 

emisii sunt următoarele: 

● Emisie specifică SO2 – cărbune 72,5 kg/TJ 

● Emisie specifică pulberi – cărbune 10,9 kg/TJ 

Factorii de emisie utilizați pentru determinarea reducerilor de emisii de SO2 și pulberi sunt în 

conformitate cu datele de funcționare înregistrate ale centralelor pe cărbune din România. 

Performanţele energetice (energia electrică şi termică produsă/livrată, consumul anual de 

combustibil, emisiile de CO2 și reducerile de emisii de CO2, SO2 și pulberi) în scenariile analizate 

sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabel 4-2: Performanțe energetice în scenariile de echipare analizate 

Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An Anul 3 Ultimul An

Energie electrică produsă MWh/an 19322 15354 96 96 9295 9295 59222 59222 32946 35739 32946 35739 7283 7283

Energie electrică produsă din PV MWh/an 96 96 7188 7188 7283 7283 7283 7283 7283 7283 7283 7283

Energie electrică produsă din centrală MWh/an 19322 15354 2108 2108 51939 51939 25663 28456 25663 28456

Energie electrică pentru servicii interne MWh/an 6343 5040 5445 5543 1046 1152 2084 2132 1211 1343 1211 1343 18772 20815

Energie electrică livrată MWh/an 12979 10314 48 48 8249 8143 57138 57090 31735 34396 31735 34396

Energie electrică cumpărată din SEN MWh/an 5397 5495 11489 13532

Energie termică la limita sursei Gcal/h 44132 48935 40774 45211 44132 48935 44132 48935 44132 48935 44132 48935 44132 48935

Energie termică la limita sursei, din care: MWh/an 51326 56911 47421 52581 51326 56911 51326 56911 51326 56911 51326 56911 51326 56911

Energie termică în cogenerare MWh/an 41187 45669 7003 7003 49000 54585 51326 56911 51326 56911

Energie termică produsă din CAF-uri MWh/an 10139 11242 35750 40910 44323 49908 2326 2326

Energie termică produsă din pompe de căldură MWh/an 11671 11671 51326 56911

Pierderi de energie termică din rețelele termice MWh/an 7699 8537 3794 4206 7699 8537 7699 8537 7699 8537 7699 8537 7699 8537

% 15% 15% 8% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Energie termică vândută, din care: MWh/an 43627 48374 43627 48374 43627 48374 43627 48374 43627 48374 43627 48374 43627 48374

populație MWh/an 37335 41398 37335 41398 37335 41398 37335 41398 37335 41398 37335 41398 37335 41398

instituții publice MWh/an 3641 4038 3641 4038 3641 4038 3641 4038 3641 4038 3641 4038 3641 4038

operatori economici MWh/an 2650 2939 2650 2939 2650 2939 2650 2939 2650 2939 2650 2939 2650 2939

Consum anual de combustibil MWh/an 112009 132571 39722 45456 59016 65087 119642 126099 85543 94852 85543 94852 0 0

Cuantificarea reducerii de emisii 

Emisii de CO2  în Scenariul 0 (CTE Motru pe lignit) tCO2/an 40096 47457 40096 47457 40096 47457 40096 47457 40096 47457 40096 47457

Emisii de CO2 în scenariul analizat tCO2/an 8022 9180 13308 14534 25552 26856 0 0 34491 38244 0 0

Emisii de CO2 datorită energiei electrice cumpărată din SEN tCO2/an 3349 3409 7067 8324

Emisii de CO2 evitate la nivel SEN datorită producerii energiei electrice 

din PV
tCO2/an

59 59 4421 4421 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480

Emisii de CO2 evitate la nivel SEN datorită producerii energiei electrice 

din MT
tCO2/an

18729 18746

Emisii de CO2 evitate la nivel SEN datorită producerii energiei electrice 

din Inst Cogenerare Biomasa
tCO2/an

15786 17504 4289 4756

Reducerea de emisii de CO2 tCO2/an 28783 34926 31210 37344 37753 43826 60363 69441 14375 18449 37509 43613

Reducerea de emisii de SO2 tSO2/an 19.66 25.22 25.09 31.70 45.74 55.61 34.87 44.36 34.87 44.36 24.25 30.74

Reducerea de emisii de pulberi tpulberi/an 2.96 3.79 3.77 4.77 6.88 8.36 5.24 6.67 5.24 6.67 3.65 4.62

Scenariul 1Scenariul 0

40096 47457

Scenariul 4b Scenariul 5Specificații UM Scenariul 3

SCENARII ANALIZATE

Scenariul 2 Scenariul 4a
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5 ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ COMPARATIVĂ 

5.1 Analiza comparativă a scenariilor tehnico-economice identificate 

Analiza comparativă va fi realizată pe conturul proiectului de investiții, pentru scenariile de 

echipare considerate și are ca obiectiv determinarea performanțelor financiare și de mediu la 

nivelul fiecărui scenariu analizat.  

5.1.1 Metodologie 

Analiza comparativă va fi elaborată prin metoda cost/beneficiu, cu luarea în considerare a tehnicii

actualizării.  

Analiza are ca principal obiectiv determinarea rentabilităţii investiţiei, prin calculul indicatorilor de 

performanţă financiară și de mediu. Indicatorii financiari vor fi determinați pentru fiecare scenariu 

analizat, ținând seama și de efectele de mediu, respectiv de reducerea de emisii de CO2 

comparativ cu situația existentă. 

Analiza comparativă cuprinde următoarele etape: 

● Determinarea Fluxului Financiar al investiţiei pe perioada de analiză şi calcularea

următorilor indicatori de performanță financiară, respectiv:

● Valoarea Financiară Netă Actualizată (VNA) - care exprimă excedentul cumulat

actualizat al fluxului financiar pe durata de analiză şi arată capacitatea veniturilor nete de

a susţine costurile investiţionale, indiferent de modul în care acestea sunt finanţate;

● Rata Internă de Rentabilitate aferentă (RIR) - care exprimă acel nivel al ratei dobânzii

pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate şi care face ca

valoarea venitului net actualizat sa fie egală cu zero;

● Raportul Beneficii/Cost (B/C) - exprimă măsura în care costurile totale actualizate pot fi

acoperite din veniturile totale actualizate.

Fluxul Financiar arată soliditatea proiectului de investiţii, respectiv capacitatea lui de a se 

autosusţine din sursele pe care le generează, adică veniturile nete trebuie să acopere costurile 

de investiții, indiferent de modalitatea de finanțare a obiectivului de investiții. 

Indicatorii de eficienţă menţionaţi mai sus sunt calculaţi în ipoteza în care proiectul va fi finanţat 

din surse proprii, fără a fi luate în considerare surse atrase și alte obligații financiare aferente 

acestora. 

Proiectul este considerat rentabil pentru VNA pozitiv, RIR mai mare decât rata de 

actualizare luată în calcul și B/C supraunitar. 

Scenariul optim va fi determinat pe baza valorii maxime a indicatorilor de performanță  

(criteriului VNA maxim, RIR maxim și B/C maxim). 
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5.1.2 Costuri investiționale 

În cadrul acestui subcapitol sunt prezentate costurile investiționale aferente scenariilor analizate 

în vederea acoperirii necesarului de energie termică în orașul Motru.  

Valoarea totală de investiţie, în preţuri valabile la 31.05.2022 (1 EURO = 4.943 lei), pentru cele 

cinci scenarii analizate, este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 5-1: Valoarea totală de investiţie pentru scenariile analizate 

Specificaţie U.M. Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4a/4b Scenariul 5 

Total investiţie 

(exclusiv TVA) 
mii euro 7.221,36 15.698,07 25.249,67 29.526,60 23.509,73 

Eșalonarea costurilor totale de investiții este prezentată detaliat în tabelul următor: 

Tabel 5-2: Eșalonarea valorilor de investiții (exclusiv TVA) 

Specificație U.M. Anul 1 Anul 2 Total 

Scenariul 1 mii euro 2.888,54 4.332,82 7.221,36 

Scenariul 2 mii euro 6.279,23 9.418,84 15.698,07 

Scenariul 3 mii euro 10.099,87 15.149,80 25.249,67 

Scenariul 4 mii euro 11.810,64 17.715,96 29.526,60 

Scenariul 5 mii euro 9.403,89 14.105,84 23.509,73 

5.1.3 Premise tehnice și economice 

Analiza va fi elaborată pe conturul investiţiei aferente scenariilor recomandate, ţinând seama de 

următoarele premise tehnice și economice: 

⮚ Premise tehnice 

Premisele tehnice aferente implementării soluțiilor de încălzire pentru orașul Motru sunt 

prezentate în capitolul 4.3. 

⮚ Premise economice 

Analiza tehnico-economică comparativă se efectuează pe conturul proiectului, pentru fiecare 

scenariu, pe baza următoarelor premise economice.  

● Analiza comparativă va fi elaborată pe conturul obiectivului de investiții în mii euro;

● Perioada de referință este de 22 ani pentru scenariile analizate, din care:

- 2 ani perioada de realizare a investițiilor

- 20 ani perioada de operare comercială

● Rata de actualizare este de 4%, fiind în esenţă o rată a eficienţei marginale sau o limită

minimă a eficienţei pentru investiţiile publice, recomandată.
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● În cadrul analizei comparative, se consideră că finanțarea valorii de investiție este

asigurată din surse proprii ale beneficiarului.

● Pentru elaborarea analizei comparative, sunt utilizate prețuri la valoare contabilă (nu

conțin TVA sau alte taxe);

● Cursul de schimb valutar utilizat în analiză este 4,943 lei/euro, valabil la 31.05.2022.

5.1.4 Evoluția prețurilor 

⮚ Evoluţia estimată a preţului la energia electrică livrată în SEN 

Evoluția prețului energiei electrice livrate pe PZU a fost stabilă în concordanță cu următoarele 

elemente: 

● S-a luat în considerare un preţ iniţial de 175,04 euro/MWh, reprezentând media prețului de

tranzacționare înregistrat pe PZU pentru ultimele 12 luni (perioada iunie 2021 – mai 2022),

determinat în conformitate cu informațiile furnizate de OPCOM;

● Utilizarea pe perioada de analiză a unor indici anuali de variație a prețului, în conformitate

cu metodologia prezentată în raportul “Preţurile şi costurile energiei în Europa” (oct. 2020)

și cu prognozele S&P Global Platts.

Luând în considerare tendințele de evoluție a prețurilor estimate la nivel european, precum și 

faptul că piaţa de energie electrică românească va fi integrată cu piaţa de energie electrică din 

Uniunea Europeană, în cadrul studiului se va considera următoarea evoluție a preţului mediu de 

vânzare a energiei electrice pe PZU pe toată perioada de analiză: 

Grafic, evoluția prețului la energia electrică vândută în SEN este prezentată în figura următoare. 

Figura 5-1: Evoluţia prețului la energia electrică vândută în SEN 
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⮚ Evoluţia estimată a preţului la energia electrică cumpărată din SEN 

Evoluția prețului energiei electrice cumpărată din SEN are în vedere evoluția acestuia pe piața 

liberă și a fost stabilă în concordanță cu următoarele elemente: 

● S-a avut în vedere un preţ iniţial de 263 euro/MWh, conform ofertelor de piață ale

furnizorilor de energie electrică;

● Utilizarea pe perioada de analiză a unor indici anuali de variație a prețului, în conformitate

cu metodologia prezentată în raportul “Preţurile şi costurile energiei în Europa” (oct. 2020)

și cu prognozele S&P Global Platts.

● Astfel prețul energiei electrice cumpărată din SEN este de 263 euro/MWh în primul an al

analizei comparative și de 341,65 euro/MWh în ultimul an al perioadei de referință.

Grafic, evoluția prețului la energia electrică cumpărată din SEN este prezentată în figura 

următoare. 

Figura 5-2: Evoluţia prețului la energia electrică cumpărată din SEN 

⮚ Evoluţia estimată a preţului mediu de achiziționare a certificatelor de emisii de CO2 

În cadrul documentaţiei de faţă, preţul mediu anual al certificatelor de emisii de CO2 are o 

evoluție crescătoare, pornind de la valoarea de 327,22 lei/tCO2 (66,25 Euro/tCO2), calculată ca 

medie a preţurilor de închidere (auction price) la toate sesiunile de licitaţie derulate pe platforma 

comună EEX în intervalul 1.05.2021÷30.04.2022, conform „Emission spot primary market 

auction report 2021” și „Emission spot primary market auction report 2022”.    
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Pe perioada de referință se consideră o creştere liniară anuală a prețului, de 9,8932 lei/t CO2 

(2 euro/t CO2). 

Evoluția prețului mediu anual al certificatelor de emisii de CO2 a fost determinată în funcție de 

valorile estimate în cadrul documentului COM ”Commission Staff Working Document – Impact 

Assessment Report” - versiunea 2021, pentru prețul certificatelor de emisii de CO2 în anul 2030 

în scenariul adaptat măsurilor privind noul pachet de politici climatice ”Fit for 55”. Această 

premisă este în concordanță cu evoluția minimă a prețului mediu anual al certificatelor de emisii 

de CO2 prevăzută în cadrul documentelor „Guide to cost benefit analysis of investment project – 

economic appraisal for cohesion policy 2014 - 2020” și ”Economic Appraisal Vademecum 2021-

2027” adoptate la nivelul COM și recomandate pentru fundamentarea proiectelor de investiții în 

infrastructură. Evoluția preţului de achiziţionare a certificatelor de emisii CO2 este prezentată în

graficul următor: 

Figura 5-3: Evoluţia prețului de achiziţie a certificatelor de emisii de CO2

⮚ Evoluţia estimată a preţului de furnizare energie termică 

Evoluția prețului la energia termică a fost stabilă în concordanță cu următoarele elemente: 

● S-a avut în vedere un preţ iniţial de 38,16 euro/Gcal, exclusiv TVA (conform HCL Motru nr.

216/2018), pentru energia termică livrată consumatorilor casnici și non-casnici;

● Întrucât prețul nu acoperă costurile de operare, pe perioada de analiză s-a utilizat un

indice de escaladare de 3% în anul 2 al perioadei de referință și de 6% până la sfârșitul

perioadei de analiză.

Grafic, evoluția prețului la energia termică este prezentată în figura următoare: 
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Figura 5-4: Evoluţia prețului la energia termică livrată consumatorilor 

5.1.5 Costuri anuale de exploatare 

Cheltuielile anuale de exploatare pentru cele cinci scenarii analizate au fost determinate pe 

baza următoarei structuri: 

Tabel 5-3: Structura cheltuielilor anuale de exploatare 

1 Cheltuieli materiale 

1.1 Cheltuieli materiale variabile 

1.1.1 Cheltuieli cu combustibilul 

1.1.2 Cheltuieli cu achiziția certificatelor de emisii de CO2 

1.1.3 Cheltuieli cu apa tehnologică 

1.1.4 Alte cheltuieli variabile 

1.2 Cheltuieli materiale fixe aferente tehnologiilor implementate specifice 
fiecărui scenariu analizat 

1.2.1 Cheltuieli cu reparațiile și mentenanța 

1.2.2 Alte cheltuieli fixe 

2 Cheltuieli cu personalul 

Cheltuielile anuale de operare sunt prezentate detaliat pentru cele cinci scenarii analizate în 

Anexele A, B, C, D și E. 

5.1.6 Venituri anuale din exploatare  

Estimarea veniturilor anuale din exploatare ia în considerare proiecția producției de energie 

electrică și termică, respectiv a cantităților de energie electrică cumpărată / vândută și de energie

termică livrată, pentru fiecare dintre cele cinci scenarii analizate în prezentul studiu. Astfel, 

veniturile anuale din exploatare sunt structurate după cum urmează: 

● Venituri din vânzarea energiei electrice produse;
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● Economii de cheltuieli cu energia electrică aferentă serviciilor interne, asimilate ca venituri;

● Economii de cheltuieli aferente cumpărării certificatelor de CO2, asimilate ca venituri;

● Venituri din vânzarea energiei termice consumatorilor finali.

Veniturile din vânzarea energiei electrice pe PZU sunt determinate pe baza cantităților anuale 

de energie electrică livrată pe PZU și a prețurilor de vânzare pe această piață, stabilite și 

prezentate în capitolul 5.1.4 - Evoluția prețurilor. 

Economiile de cheltuieli cu energia electrică aferentă serviciilor interne, asimilate ca 

venituri, sunt determinate pe baza cantității anuale de energie electrică evitat a fi cumpărată

după implementarea proiectului pentru acoperirea serviciilor interne și a prețurilor de cumpărare, 

stabilite și prezentate în capitolul 5.1.4 - Evoluția prețurilor. 

Economii de cheltuieli aferente cumpărării certificatelor de CO2, asimilate ca venituri, sunt

determinate pe baza cantității de CO2 evitat a fi cumpărată după implementarea proiectului și a 

prețului la CO2 stabilit și prezentat în capitolul 5.1.4 - Evoluția prețurilor.  

Veniturile din vânzarea energiei termice sunt determinate pe baza cantităților anuale de 

energie termică livrată și a prețurilor de vânzare stabilite și prezentate în capitolul 5.1.4 - Evoluția 

prețurilor. 

Comparativ, evoluția veniturilor din exploatare aferente celor cinci scenarii analizate sunt
prezentate în graficul următor:

Figura 5-5: Evoluţia veniturilor totale pentru scenariile analizate 

Veniturile anuale din exploatare aferente celor cinci  scenarii analizate se regăsesc în Anexa A 

pentru Scenariul 1, Anexa B pentru Scenariul 2, în Anexa C pentru Scenariul 3, în Anexa D1 

pentru Scenariul 4a, respectiv Anexa D2 pentru Scenariul 4b  și în Anexa E pentru Scenariul 5. 
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5.1.7 Analiza financiară comparativă a scenariilor 

Analiza financiară comparativă arată capacitatea veniturilor de a acoperi costurile totale aferente 

scenariilor analizate, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanţate. Astfel, în calculul 

fluxului financiar se consideră că investiţia se realizează în proporţie de 100% din surse proprii 

ale beneficiarului. 

Fluxul financiar a fost determinat, pentru fiecare scenariu în parte, pe baza următoarelor 

elemente: 

- venituri din exploatare

- cheltuieli operaționale

- costuri investiționale

Scenariul 1 

Evoluţia fluxului financiar net și a fluxului financiar cumulat aferentă Scenariului 1 este

prezentată grafic în figura următoare: 

Figura 5-6: Evoluția fluxului financiar al investiției în Scenariul 1 

În Scenariul 1, Fluxul financiar al investiţiei este negativ până în anul 21 al perioadei de 

analiză. Cu alte cuvinte, sursele rezultate din activitatea operaţională nu acoperă cheltuielile 

anuale de exploatare ale noii investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este negativ pe întreaga perioadă de analiză, ceea ce 

înseamnă că nu se poate asigura recuperarea valorii de investiție. 

Fluxul Financiar al investiţiei aferent Scenariului 1 este prezentat detaliat în Anexa A. 

Scenariul 2 

Evoluţia fluxului financiar al investiţiei aferent Scenariului 2 este prezentată în graficul următor: 
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Figura 5-7: Evoluția fluxului financiar al investiției – Scenariul 2 

În cazul Scenariului 2, Fluxul financiar al investiţiei este pozitiv începând cu anul 12 de 

exploatare, sursele rezultate din activitatea operaţională neputând acoperi în totalitate cheltuielile 

anuale de exploatare a noului obiectiv de investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este negativ pe întreaga perioadă de analiză, ceea ce 

înseamnă că excedentul rezultat din activitatea operațională a noii investiții nu poate asigura 

recuperarea valorii de investiție în primii 20 ani de exploatare comercială. 

Fluxul Financiar al investiţiei aferent Scenariului 2 este prezentat detaliat în Anexa B. 

Scenariul 3 

Evoluţia fluxului financiar al investiţiei aferent Scenariului 3 este prezentată în graficul următor: 

Figura 5-8: Evoluția fluxului financiar – Scenariul 3 
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În Scenariul 3, Fluxul financiar al investiţiei este pozitiv începând cu anul 11 al analizei 

financiare. Cu alte cuvinte, sursele rezultate din activitatea operaţională nu acoperă în totalitate 

cheltuielile anuale de exploatare aferente primilor 8 ani de operare ale noii investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este negativ pe toată perioada de analiză, ceea ce 

înseamnă că excedentul rezultat din activitatea operațională a noii investiții nu poate asigura 

recuperarea valorii de investiție în primii 20 ani de exploatare comercială. 

Fluxul Financiar al investiţiei aferent Scenariului 3 este prezentat detaliat în Anexa C. 

Scenariul 4 

 Scenariul 4a – zero emisii CO2

Evoluţia fluxului financiar al investiţiei aferent Scenariului 4a este prezentată în graficul următor: 

Figura 5-9: Evoluția fluxului financiar – Scenariul 4a 

În Scenariul 4a, Fluxul financiar al investiţiei este pozitiv pe întreaga perioadă de exploatare a 

noii investiții. Cu alte cuvinte, sursele rezultate din activitatea operaţională acoperă în totalitate 

cheltuielile anuale de exploatare ale noii investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este pozitiv începând cu anul 10 al analizei (anul 8 de 

operare comercială), ceea ce înseamnă că excedentul rezultat din activitatea operațională a 

noului obiectiv de investiții poate asigura recuperarea valorii de investiție în primii 7 ani de 

exploatare comercială. 

Fluxul Financiar al investiţiei aferent Scenariului 4a este prezentat detaliat în Anexa D1. 
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 Scenariul 4b – cu emisii CO2

Evoluţia fluxului financiar al investiţiei aferent Scenariului 4b este prezentată în graficul următor: 

Figura 5-10: Evoluția fluxului financiar – Scenariul 4b 

În Scenariul 4b, Fluxul financiar al investiţiei este negativ pe întreaga perioadă de exploatare 

a noii investiții. Cu alte cuvinte, sursele rezultate din activitatea operaţională nu acoperă în 

totalitate cheltuielile anuale de exploatare ale noii investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este, de asmenea, negativ pe pe întreaga perioadă de 

analiză, ceea ce înseamnă că nu se poate asigura recuperarea valorii de investiție 

Fluxul financiar al investiţiei aferent Scenariului 4b este prezentat detaliat în Anexa D2. 

Scenariul 5 

Evoluţia fluxului financiar al investiţiei aferent Scenariului 5 este prezentată în graficul următor: 



Cod document:  8916/2022-1-S0118686-B1 Revizie: 0 Pag. 67

Client: Asociația Bankwatch România 

Figura 5-11: Evoluția fluxului financiar – Scenariul 5 

În Scenariul 5, Fluxul financiar al investiţiei este pozitiv pe întreaga perioadă de exploatare a 

noii investiții. Cu alte cuvinte, sursele rezultate din activitatea operaţională acoperă în totalitate 

cheltuielile anuale de exploatare ale noii investiții. 

Fluxul financiar cumulat al investiţiei este pozitiv începând cu anul 11 al analizei (anul 9 de 

operare comercială), ceea ce înseamnă că excedentul rezultat din activitatea operațională a 

noului obiectiv de investiții poate asigura recuperarea valorii de investiție în primii 8 ani de 

exploatare comercială. 

Fluxul Financiar al investiţiei aferent Scenariului 5 este prezentat detaliat în Anexa E. 

5.1.8 Rezultatele analizei financiare comparative 

Indicatorii de performanță financiară determinați pe baza fluxului financiar al investițiilor aferente 

celor cinci scenarii analizate prezintă următoarele valori: 

Tabel 5-4: Rezultatele analizei financiare 

Specificație U.M. Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 
Scenariul 4 

Scenariul 5 
Sc. 4a Sc. 4b 

Valoarea Netă Actualizată 
(VNA) 

mii 
euro 

-31016,11 -21783,27 -17876,93 37692,17 -44010,81 24347,36 

Rata Internă de Rentabilitate 
(RIR) 

% N/A -6,83 -1,10 13,50 N/A 11,47 

Raportul Beneficii/Costuri - 0,71 0,81 0,92 1,29 0,74 1,28 

În baza rezultatelor analizei financiare elaborate pentru cele cinci scenarii analizate, se pot spune 

următoarele: 
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 În Scenariile 4a și 5, indicatorii de performanță financiară sunt pozitivi (VNAF/C pozitiv,

RIRF/C superior ratei de actualizare, raportul B/C supraunitar); proiectul este considerat

rentabil pentru aceste două scenarii;

 Pentru celelalte scenarii analizate, respectiv Scenariul 1, Scenariul 2, Scenariul 3 și

Scenariul 4b, indicatorii de performanță financiară sunt negativi.

Față de cele de mai sus, se poate spune că din punct de vedere al indicatorilor financiari, 

scenariul cu indicatorii cei mai buni este Scenariul 4a.  

Trebuie subliniat faptul că instalația de cogenerare pe biomasă va funcționa la parametrii de 

proiect numai în condițiile existenței unui lanț durabil de aprovizionare cu biomasă cu certificat de 

origine, fiind necesară atât crearea un flux continuu, cât și asigurarea cantității de biomasă pe tot 

parcursul anului. Prin impunerea utilizării ca resursă a biomasei certificate, în baza procedurii de 

emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și 

utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie emisă prin Ordinul 

MMAP nr.1534/2016, se monitorizează și se demonstrează durabilitatea și trasabilitatea lanțului 

de aprovizionare. La nivelul CE este elaborat un Raport privind cerințele de durabilitate pentru 

utilizarea surselor de biomasă solidă și gazoasă pentru producerea energiei electrice, încălzire și 

răcire COM(2010)11 final, iar la nivelul ASRO (Organismul național de standardizare) a intrat în 

vigoare, în anul 2020, standardul SR CEN/TS 16214-2:2020 – Criterii de durabilitate pentru 

producția biocarburanților și a biolichidelor pentru aplicații energetice. 

Având în vedere dependența funcționării instalației de cogenerare pe biomasă de asigurarea 

unui flux constant și sigur de biomasă care să îndeplinească condițiile de biomasă durabilă în 

conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1534/2016, considerăm că Scenariul 5 în care 

se propune utilizarea pompelor de căldură sol-apă în combinație cu panouri fotovoltaice este mai 

viabil, mai ușor de gestionat și mai sigur din perspectiva continuității și siguranței în alimentarea 

cu energie termică decât Scenariul 4a.  

Conform celor menționate anterior, scenariul optim propus este Scenariul 5, respectiv: 

Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a orașului Motru, prin 

implementarea următoarelor investiții: 

 SURSA - CET Motru echipată cu 13 pompe de căldură sol-apă (asigură înc. +

a.c.c.);

 Realizarea unui parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de

cca. 6,25 MWp amplasat pe terenul fostului depozit de zgură și cenușă;

 Montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp,

amplasate pe terasele punctelor termice.
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Echiparea sursei în scenariul propus va cuprinde: 

 un parc fotovoltaic cu panouri solare cu puterea instalată de cca. 6,25 MWp amplasat pe

terenul fostului depozit de zgură și cenușă;

 panouri fotovoltaice cu puterea instalată de cca. 83 kWp, amplasate pe terasele punctelor

termice

 Sursa - CET Motru echipată cu 13 pompe de căldură sol-apă (asigură înc. + a.c.c.).

Performanțele tehnice ale noilor echipamente în scenariul recomandat vor fi următoarele: 

Tabel 5-5: Performanțe energetice în scenariul recomandat 

Scenariul 5 

Panouri fotovoltaice pe depozitul de zgură și cenușă

Puterea instalată totală PV 6,25 MWp 

Energia electrică produsă din PV 7.187,5 MWh/an 

Panouri fotovoltaice pe terasele PT 

Puterea instalată totală PV 83 kWp 

Energia electrică produsă din PV 96 MWh/an 

SURSA - CET Motru echipată cu 13 pompe de căldură sol-apă (asigură înc. + a.c.c.) 

Capacitatea termică totală  PC sol – apă 
11,3 Gcal/h 

13,1 MWth 

Consum energie electrică  PC sol – apă 5,46 MWe 

Cantitățile de energie electrică și termică produse și livrate anual au fost determinate pe baza 

modului de încărcare a echipamentelor în ipotezele de funcționare descrise anterior.   

Performanţele energetice (energia electrică şi termică produsă/livrată, emisiile de CO2) în 

scenariul recomandat sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 5-6: Performanțe energetice în scenariul recomandat 

Specificații UM 

SCENARIUL RECOMANDAT 

Scenariul 5 

Anul 3 Ultimul An 

Energie electrică produsă MWh/an 7283 7283 

Energie electrică pentru servicii interne MWh/an 18772 20815 

Energie electrică livrată MWh/an - - 

Energie electrică cumpărată din SEN MWh/an 11489 13532 
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Specificații UM 

SCENARIUL RECOMANDAT 

Scenariul 5 

Anul 3 Ultimul An 

Energie termică la limita sursei Gcal/h 44132 48935 

Energie termică la limita sursei, din care: MWh/an 51326 56911 

- Energie termică produsă din pompe de căldură MWh/an 51326 56911 

- Pierderi de energie termică din rețelele termice
MWh/an 7699 8537 

% 15% 15% 

Energie termică vândută, din care: MWh/an 43627 48374 

- populație MWh/an 37335 41398 

- instituții publice MWh/an 3641 4038 

- operatori economici MWh/an 2650 2939 

Consum anual de combustibil MWh/an 0 0 

Cuantificarea reducerii de emisii 

Emisii de CO2  în Scenariul 0 (CTE Motru pe lignit) tCO2/an 40096 47457 

Emisii de CO2 în scenariul analizat tCO2/an 0 0 

Emisii de CO2 datorită energiei electrice cumpărată din 

SEN 
tCO2/an 7067 8324 

Emisii de CO2 evitate la nivel SEN datorită producerii 

energiei electrice din PV 
tCO2/an 4480 4480 

Reducerea de emisii de CO2 tCO2/an 37509 43613 

Reducerea de emisii de SO2 tSO2/an 24.25 30.74 

Reducerea de emisii de pulberi tpulberi/an 3.65 4.62 

5.2 Surse de finanțare disponibile 

În cadrul acestui capitol vor fi prezentate oportunitățile de finanțare pentru sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii reduse de carbon, fără a fi orientate strict numai pe domeniile de 

eficiență energetică și integrare SRE pentru asigurarea energiei termice la nivelul comunităților. 

Primul pas pe care Autoritatea Publică Locală (APL) trebuie să îl facă pentru mobilizarea surselor 

de finanțare este să se asigure că există un număr suficient de proiecte de calitate pregătite și 

prioritizate. 

Odată proiectul identificat, al doilea pas constă în pregătirea diferitelor documentații – studii pre-

investiționale, cum ar fi: 
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● studii de fezabilitate tehnico-economică

● planuri de afaceri

● evaluări de risc

● cereri de finanțare

Potrivit Setului de instrumente de finanțare a tranziției10, din cadrul platformei și inițiativei CE – 

DG Energy denumită Regiunile cu utilizare intensivă a cărbunelui aflate în tranziție energetică 

(Coal Regions in Transition) – există o serie de mecanisme pentru asistență în etapa de 

pregătire a proiectelor și cererilor de finanțare cum ar fi:  

● Asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene - JASPERS11;

● Asistență energetică locală europeană - ELENA12;

● Platformă de consiliere pentru investiții urbane în cadrul Centrului european de consiliere

pentru investiții (EIAH) - URBIS13;

● Asistența tehnică specifică pentru regiunile cu utilizarea intensivă a cărbunelui TARGET14

(Technical Assistance for Regions undergoing a Green Energy Transition);

● Centrul european de consiliere pentru investiții (EIAH-European Investment Advisory

Hub15);

● Fondul European pentru eficiență energetică (European Energy Efficiency Fund16).

Asistență tehnică specifică pentru regiunile cu utilizare intensivă a cărbunelui - TARGET 

este un program de asistență gratuită dezvoltat în comun de CE și BEI (Banca Europeană de 

Investiții) pentru a sprijini regiunile cu cărbune, turbă și șist bituminos în identificarea și pregătirea 

proiectelor de energie verde și eficiență energetică, în particular încălzire curată/fără emisii și 

renovarea clădirilor pentru creșterea eficienței energetice. PM Motru și promotorii de proiecte 

(entități publice sau private) pot depune cereri de asistență. 

Facilitatea orașului european (European City Facility – EUCF17) oferă granturi (fonduri 

nerambursabile) autorităților locale pentru a dezvolta concepte de investiții, precum și asistență 

tehnică și oportunități de consolidare a capacității instituționale. Conceptele de investiții 

transformă o idee de proiect în limbaj financiar pentru a mobiliza sursele de finanțare necesare. 

Întărirea capacității administrative pentru mobilizarea surselor de finanțare în rândul autorităților 

publice, IMM-urilor, entităților de cercetare și inovare poate fi de asemenea susținută prin 

10
 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/resources/transition-financing-toolkit_ro 

11
 https://jaspers.eib.org/   

12
 https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm 

13
 https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm  

14
 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en  

15
 https://eiah.eib.org/  

16
 https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html  

17
 https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html  

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/resources/transition-financing-toolkit_ro
https://jaspers.eib.org/
https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en
https://eiah.eib.org/
https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html
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programele LIFE și Orizont Europa. Programul LIFE18 oferă instruire pentru crearea așa-

numitelor „Programe integrate” prin intermediul propriilor apeluri dedicate de asistență tehnică 

(prin intermediul platformei de finanțare și licitație). Pentru Programul Orizont Europa, rețeaua 

punctelor naționale de contact19 este structura principală care oferă îndrumări și formare cu 

privire la toate aspectele participării cu propuneri de proiecte pe această sursă.  

Oportunitățile de finanțare ale UE sunt diverse și pot fi de trei tipuri: 

● granturi (finanțare nerambursabilă);

● împrumuturi (în condiții favorabile);

● garanții (prin care partenerii de finanțare preiau o parte din obligația de plată, în cazul în

care datoria nu poate fi rambursată).

Tabel 5-7: Surse de finanțare europene 

Tipul 
finanțării 

Domenii de interes Beneficiari Punere în practică 

Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR
20

 

Grant, 
împrumut și 
garanții 

- Inovare și cercetare

- Tranziție digitală

- Sprijin pentru IMM-uri

- Economie cu emisii reduse de carbon

Entități publice și private 
regionale, cu o atenție 
specială acordată 
regiunilor și zonelor 
defavorizate 

Programe Operaționale 

URBACT21 

Acțiuni Urbane 
Inovatoare22 

INTERREG23 

Fondul Social European+ - FSE+
24

 

Grant - Investiții în tineret, în special pentru a-i
sprijini în găsirea unei calificări și a unui
loc de muncă

- Sprijin pentru cei mai vulnerabili care suferă
de pierderi de locuri de muncă și de venituri

- Promovarea inovării sociale, a
antreprenorialului social și a mobilității
transfrontaliere a forței de muncă în cadrul
noii componente Ocuparea forței de muncă și
inovare socială (EaSI)

Administrații publice, 
organizații ale lucrătorilor 
și angajatorilor 
(sindicate, federații, 
asociații profesionale), 
ONG-uri, organizații de 
caritate și  societăți 
comerciale 

Programe Operaționale 

Platforma de finanțare și 
licitații25 pentru EaSI 

Asistența tehnică FSE+ 

Fondul de Coeziune (FC)
26

 

Grant (nivelul 
de finanțare din 
Fondul de 

- Rețelele de transport transeuropene, în
special proiectele prioritare de interes
european identificate de UE.

Autoritățile publice și 
regionale din Bulgaria, 
Croația, Cipru, Cehia, 
Estonia, Grecia, Ungaria, 

Programe Operaționale 

18
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

19
 https://www.horizoneuropencpportal.eu/  

20
 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/  

21
 https://urbact.eu/  

22
 https://uia-initiative.eu/en  

23
 https://www.interregeurope.eu/  

24
 https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en  

25
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esf  

26
 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://www.horizoneuropencpportal.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://urbact.eu/
https://uia-initiative.eu/en
https://www.interregeurope.eu/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
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Tipul 
finanțării 

Domenii de interes Beneficiari Punere în practică 

coeziune 
pentru un 
program poate 
ajunge până la 
85%) 

- Proiecte de infrastructură în cadrul
mecanismului Conectarea Europei (CEF)

- Proiecte de mediu care au legătură cu
energia sau transportul (ex. îmbunătățirea
eficienței energetice, utilizarea SRE,
dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea
intermodalității și consolidarea transportului
public etc.)

Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia și 
Slovenia. 

ORIZONT Europa
27

 

Grant și premii - Focus pilonul II / cluster V și VI: clima,
energie și mobilitate; alimentație,
bioeconomie, resurse naturale, agricultură
și mediu

- Accentul pe „domeniile misiunii”: adaptarea
la schimbările climatice, inclusiv
transformarea societății; orașe neutre din
punct de vedere climatic și inteligente;
oceane, mări, ape de coastă și interioare
sănătoase; sănătatea solului și hrana.

Oameni de știință și 
cadre universitare, 
organizații de cercetare, 
universități, industrie, 
IMM-uri, studenți etc. 

Platforma de finanțare și 

licitații
 28

Fondul pentru Tranziție Justă - FTJ
29

 

Fondul pentru 
tranziție justă / 
grant 

Programul 
Invest EU 

Împrumuturi 
BEI pentru 
sectorul public 

Sprijinirea investițiilor în IMM-uri care vizează 
diversificarea; crearea de noi firme; cercetare și 
inovare; reabilitarea mediului; proiecte de 
energie curată, eficiență energetică și 
termoficare; perfecţionarea şi recalificarea 
lucrătorilor; asistență în căutarea unui loc de 
muncă și includerea activă a programelor pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 
transformarea instalațiilor existente cu consum 
intens de carbon. 

Autoritățile naționale și 
locale, întreprinderile și 
start-up-urile din 
teritoriile cele mai 
afectate negativ de 
procesul de tranziție (așa 
cum sunt identificate în 
Planurile teritoriale de 
tranziție justă). 

State membre UE / nivel 
NUTS3 (județ) pentru 
România 

FTJ – Facilitatea de împrumut pentru sectorul public 

Grant și 
împrumuturi 

Infrastructura energetică și de transport; rețele 
de termoficare; transport public; măsuri de 
eficiență energetică; infrastructură socială. 
Autoritățile publice pot solicita granturi pentru 
proiecte în județele aflate în tranziție justă (Gorj, 
Dolj, Hunedoara, Prahova, Galați și Mureș). 
Granturile vor fi asociate cu împrumuturile BEI și 
vor spori atractivitatea investițiilor pentru o 
tranziție justă. 

Exclusiv pentru 
autoritățile publice 

State membre UE 

CE a publicat primul 
apel de propuneri de 
proiecte pentru 
Facilitatea de împrumut 
pentru sectorul public

30

JTM-2022-2025-PSLF-
STANDALONE-
PROJECTS (proiecte de 
sine stătătoare) 

JTM-2022-2025-PSLF-
LOAN-SCHEMES 
(scheme de împrumut) 

Programul LIFE
31

 

Grant - Focus pe subiecte „Mediu” și „Acțiune pentru Autoritățile naționale sau website LIFE
30

27
 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

28
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon  

29
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en#financing 

30
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en 

31
 https://cinea.ec.europa.eu/life_en  

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PSLF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PSLF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PSLF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PSLF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PSLF;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en#financing
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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Tipul 
finanțării 

Domenii de interes Beneficiari Punere în practică 

climă” în cadrul a patru subprograme: natură 
și biodiversitate, economia circulară și 
calitatea vieții, atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice și – cel mai important 
pentru regiunile carbonifere – tranziția către 
energie curată; 

- Contribuie la trecerea către o economie
curată, circulară, eficientă din punct de
vedere energetic, cu emisii scăzute de
dioxid de carbon și rezistentă la climă,
inclusiv prin tranziția la energie curată;
protejarea și îmbunătățirea calității mediului;
stoparea și inversarea pierderilor la nivelul
biodiversității, contribuind astfel la
dezvoltarea durabilă.

locale ale UE, 
organizațiile comerciale 
private și organizațiile 
private necomerciale (ex. 
ONG). 

Facilitatea de Conectare Europeană - CEF
32

 

Granturi, cu 
rate diferite de 
cofinanțare în 
funcție de tipul 
de proiect; 
apeluri 
amestecate 

Energie; transport; digitalizare. 

Noul CEF (2021-2027) se va concentra mai mult 
pe schimbările climatice, conectivitatea digitală și 
energia electrică din surse regenerabile. 

Industrie, IMM, 
organizații de cercetare, 
alte entități publice și 
private stabilite într-un 
stat membru sau într-o 
țară terță asociate 
programului sau create 
în temeiul dreptului UE și 
organizații internaționale. 

website CEF
31

Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel - RFCS
33

 

Grant - Pentru oțel: procese de producție curate;
utilizarea optimizată și conservarea
resurselor, economii de energie și
îmbunătățiri ale eficienței industriale;
reducerea emisiilor din producția de oțel.

- Pentru cărbune: sănătate și securitate la locul
de muncă; protecția mediului; tehnologii care
sprijină tranziția de la cărbune în regiunile
carbonifere.

Universități, centre de 
cercetare și societăți 
comerciale 

website RFCS
32

Fondul de Modernizare
34

 

Grant, garanții, 
împrumuturi, 
injecții de 
capital (decizie 
la nivelul 
fiecărui stat 
membru) 

Producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile; eficienta energetica; stocare a 
energiei; modernizarea rețelelor energetice, 
inclusiv termoficare, conducte și rețele; tranziție 
echitabilă în regiunile dependente de carbon: 
redistribuirea, recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, educație, inițiative pentru căutare loc 
de muncă și start-up-uri. 

Bulgaria, Croația, Cehia, 
Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, 
Polonia, Romania și 
Slovacia 

Statele membre 
selectează investițiile pe 
care doresc să le 
depună  

Fondul de Inovare
35

 

Grant 
(maximum 60% 

Tehnologii și procese inovatoare cu emisii 
scăzute de carbon în industriile energetic 

Statele Membre UE Platforma de finanțare și 
licitații36 

32
 https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility_en 

33
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-

steel-rfcs_en 
34

 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en  
35

 https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en  
36

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon 

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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din investiția 
nouă și 
costurile de 
exploatare). 

intensive, inclusiv produse care le înlocuiesc pe 
cele cu emisii intensive de carbon; energie 
regenerabilă inovatoare; stocare a energiei; 
captarea și stocarea carbonului (CCS); captarea 
și utilizarea carbonului (CCU). 

Facilitatea pentru Redresare și Reziliență - RRF
37

 

Grant și 
împrumuturi 

Tehnologii curate și surse regenerabile; 
clădiri cu eficiență energetică; transport durabil 
și stații de încărcare; lansarea serviciilor de 
bandă largă rapidă; digitalizarea administrației 
publice și a serviciilor; capacități cloud de date și 
procesoare durabile; educație și formare pentru a 
sprijini competențele digitale. 

Statele membre UE; și, 
indirect, cetățenii UE, 
organizațiile publice sau 
private și întreprinderile. 

Statele membre (în baza 
PNRR) 

REPowerEU
38

Grant și 
împrumuturi 

Sectorul clădirilor rezidențiale: eficiența 
energetică și pompele de căldură 

Energie solară și eoliană 

Statele membre UE prin 
actualizarea/modificare 
Regulamentului de 
instituire a Mecanismului 
de redresare și reziliență 

Statele membre (în baza 
PNRR actualizate) 

Invest EU
39

 

Grant, 
împrumuturi și 
garanții 

- Infrastructură durabilă; cercetare, inovare și
digitalizare; IMM; investiții sociale și
competențe.

- Regiunile carbonifere pot utiliza în special
acest mecanism pentru investiții strategice
care se concentrează pe construirea de
lanțuri valorice mai puternice, precum și pe
activități de sprijinire în infrastructura și
tehnologiile critice

Investitori publici și 
privați, promotori de 
proiecte și IMM 

Parteneri financiari 
pentru implementare 
(ex. BEI) 

INTERREG 

Grant - P1 – O Europă mai inteligentă

(i) dezvoltarea și consolidarea capacităților de
cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii
avansate

(iv) dezvoltarea competențelor pentru
specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenori moderni

- P2 – O Europă mai ecologică, cu emisii
reduse de carbon

(ii) promovarea energiei regenerabile

(iv) promovarea adaptării la schimbările climatice
și a prevenirii riscurilor de dezastre, a rezilienței,
luând în considerare abordările bazate pe
ecosistem

(v) promovarea accesului la apă și gestionarea
durabilă a apei

(vii) Îmbunătățirea protecției și conservării naturii,
a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în

autorități și organizații 
publice locale, regionale 
și naționale înființate și 
conduse de autoritățile 
publice responsabile cu 
cercetare, inovare, 
instituții de transfer de 
tehnologie, agenții 
sectoriale și agenții de 
dezvoltare regională, 
rețele, clustere și 
asociații, instituții de 
cercetare și dezvoltare, 
universități cu facilități de 
cercetare, sprijin pentru 
afaceri organizație (ex. 
camera de comerț, 
centre de inovare în 
afaceri, centre de 
informare tehnologică), 

Programul Transnațional 
al Dunării

40

37
 https://mfe.gov.ro/pnrr/  

38
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN 

39
 https://europa.eu/investeu/home_en  

40
 https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027  

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://europa.eu/investeu/home_en
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027
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Tipul 
finanțării 

Domenii de interes Beneficiari Punere în practică 

zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de 
poluare 

- P3 – O Europă mai socială

- P4 – O mai bună guvernare a cooperării

învățământ superior, 
centru de 
educație/formare și 
școală, ONG-uri, 
întreprinderi private, 
inclusiv IMM-uri, sau 
centre și parcuri 
industriale și tehnologice 

Investiții Inovatoare Interregionale (I3)
41

Sprijin financiar 
și consultanță 
sub formă de 
grant 

- proiecte de investiții interregionale în inovare
în cadrul priorităților comune de specializare
inteligentă (S3), care țintesc parteneriate
mature pentru a le ajuta să accelereze
absorbția și extinderea pe piață

- creșterea capacității ecosistemelor regionale
de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate
de a participa la lanțurile valorice globale,
precum și capacitatea de a participa la
parteneriate cu alte regiuni

Persoane juridice 
(organisme publice sau 
private), înființate într-
una dintre țările eligibile 

Platforma EIASME 
(Consiliul European al 
Inovării și Agenția 
Executivă a IMM) 

New European Bauhaus
42

 

Premii 

Stele în devenire 

- Reconectarea cu natura

- Recăpătarea sentimentului de apartenență

- Prioritizarea locurilor și persoanelor care au
cea mai mare nevoie

- Modelarea unui ecosistem industrial
circular și susținerea gândirii ciclului de
viață

cetățeni UE și non-UE  ≤ 
și ≥ 30 de ani 

Platforma Bauhaus 

Sursa: Transition Financing Toolkit, EC – Initiative for Coal Regions in Transition, 2021 Bruxelles 

Programele Operaționale43 (OP) pregătite de către MIPE, conform Acordului de parteneriat 

2021-2027 cu Comisia Europeană (CE), pentru a sprijini implementarea viitoarelor proiecte, în 

baza calendarului pentru cererile de propuneri de proiecte și ghidurile solicitanților, sunt 

următoarele: 

1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

(POCIDIF)

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

3. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)

4. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)

5. Programul Operațional Sănătate (POS)

6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

41
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en 

42
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/ 

43
 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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8. Programul Operațional Acvacultură și Pescuit (POAP)

9. Programul Operațional Transport (POT)

10. Programele Operaționale Regionale (POR)

Programele operaționale 2021-2027 cu focus pe sectorul energetic – eficiență energetică și 

integrare SRE sunt: POTJ (care va fi implementat doar în 6 județe din România, incluzând 

Gorj/RO412) și PODD, și conex POEO gestionat la nivel național și POR Sud-Vest Oltenia 

gestionat la nivel regional - NUTS2 / RO41 de către ADR Sud-Vest Oltenia44 în calitate de 

Autoritate de Management. 

De mare importanță este facilitarea accesului IMM-urilor locale la finanțare privată - un element 

al multor strategii de tranziție/dezvoltare urbană. Instituțiile financiare locale din țările UE pot 

accesa fonduri UE pentru a oferi împrumuturi, micro-finanțare sau finanțare prin capitaluri proprii 

prin fonduri de capital de risc sau investitori sociali. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina 

de internet a Fondului european de investiții45 (European Investment Fund - EIF). 

Alte programe și surse nerambursabile sunt disponibile prin: granturile SEE și Norvegia46, 

EBRD Green Cities47, programe naționale susținute de la bugetul de stat și/sau bugetul local, 

cum ar fi: 

● Programele Administrației Fondului de Mediu48;

● Programul de cooperare Elvețiano-Român49 - Fondul de Acțiune în domeniul

Managementului Energiei Durabile50 conform HG 158/2020

● ElectricUp51 gestionat de Ministerul Energiei;

● Program privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe52

gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În ceea ce privește platformele informatice bine structurate, cu suficiente informații privind 

sursele de finanțare recomandăm: 

● Convenția Primarilor are un ghid interactiv de finanțare 

https://www.eumayors.eu/support/funding.html care înglobează toate sursele de finanțare 

ale UE, precum și informații despre servicii de sprijin și schemele de finanțare inovatoare; 

44
 https://por2021-2027.adroltenia.ro/  

45
 https://www.eif.org/index.htm  

46
 https://www.eeagrants.ro/stiri/sumar-apeluri 

47
 https://www.ebrdgreencities.com/  

48
 https://www.afm.ro/programe_finantate.php  

49
https://www.eda.admin.ch/countries/romania/en/home/enlargement-contribution/contribution.html 

50
 https://www.mdlpa.ro/pages/fondulactiunedomeniulmanagementenergiedurabila  

51
 http://energie.gov.ro/electricup/  

52
 https://www.mdlpa.ro/pages/proiectdeogpentrumodificareasicompletareaoug18crestereaperformanteienergetice07012022 

https://www.eumayors.eu/support/funding.html
https://por2021-2027.adroltenia.ro/
https://www.eif.org/index.htm
https://www.eeagrants.ro/stiri/sumar-apeluri
https://www.ebrdgreencities.com/
https://www.afm.ro/programe_finantate.php
https://www.eda.admin.ch/countries/romania/en/home/enlargement-contribution/contribution.html
https://www.mdlpa.ro/pages/fondulactiunedomeniulmanagementenergiedurabila
http://energie.gov.ro/electricup/
https://www.mdlpa.ro/pages/proiectdeogpentrumodificareasicompletareaoug18crestereaperformanteienergetice07012022
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● La nivel național noua platformă informatică a Ministerului Investițiilor și Proiectelor

Europene (MIPE) https://oportunitati-ue.gov.ro/ oferă suportul informațional privind

sursele de finanțare disponibile la nivel european, SEE și național, necesar pentru toate

categoriile de public - părți interesate de dezvoltarea unui proiect (persoane juridice -

entități publice, IMM, întreprinderi mari, ONG, persoane fizice).

Calendarul apelurilor încă disponibile pentru perioada de programare 2014-2020 poate fi 

consultat aici https://mfe.gov.ro/calendar/ și pe website-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale https://afir.info/, iar apelurile deschise de Comisia Europeană sunt disponibile aici 

https://oportunitati-ue.gov.ro/apeluri-deschise-de-comisia-europeana/. 

https://oportunitati-ue.gov.ro/
https://mfe.gov.ro/calendar/
https://afir.info/
https://oportunitati-ue.gov.ro/apeluri-deschise-de-comisia-europeana/
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6 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Diversificarea surselor de producere a energiei electrice și termice în municipiul Motru și 

valorificarea potențialului local de surse regenerabile și alternative de energie pot conduce la 

rezultate pozitive, cum ar fi beneficiile: 

● pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător;

● pentru dezvoltarea socio-economică locală:

- atragerea unor investitori interesați în dezvoltarea sistemelor regenerabile de

producere a energiei;

- obținerea unor punctaje ridicate la evaluările cererilor de finanțare depuse pe

programele operaționale 2021-2027;

- posibilitatea obținerii unei independențe energetice;

- întărirea poziției pe piață a operatorului sistemului centralizat de producere,

transport și distribuție a energiei termice.

În baza analizei efectuate, se pot evidenția următoarele rezultate: 

● Analiza financiară comparativă privind cele cinci scenarii de încălzire pentru municipiul

Motru, din surse regenerabile și, în unele cazuri, gaz metan, cu rol de combustibil de

tranziție, a condus la următoarele rezultate:

Tabel 6-1: Rezultatele analizei financiare 

Specificație U.M. Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 
Scenariul 4 

Scenariul 5 
Sc. 4a Sc. 4b 

Valoarea Netă Actualizată 
(VNA) 

mii 
euro 

-31016,11 -21783,27 -17876,93 37692,17 -44010,81 24347,36 

Rata Internă de Rentabilitate 
(RIR) 

% N/A -6,83 -1,10 13,50 N/A 11,47 

Raportul Beneficii/Costuri - 0,71 0,81 0,92 1,29 0,74 1,28 

În baza rezultatelor analizei financiare elaborate pentru cele cinci scenarii analizate, se pot spune 

următoarele: 

 În Scenariile 4a și 5, indicatorii de performanță financiară sunt pozitivi (VNAF/C

pozitiv, RIRF/C superior ratei de actualizare, raportul B/C supraunitar); proiectul

este considerat rentabil pentru aceste două scenarii;

 Pentru celelalte scenarii analizate, respectiv Scenariul 1, Scenariul 2, Scenariul 3 și

Scenariul 4b, indicatorii de performanță financiară sunt negativi.



Cod document:  8916/2022-1-S0118686-B1 Revizie: 0 Pag. 80

Client: Asociația Bankwatch România 

Față de cele de mai sus, se poate spune că din punct de vedere al indicatorilor financiari, 

scenariul cu indicatorii cei mai buni este Scenariul 4a, care prezintă indicatorii financiari cei mai 

favorabili.   

Având în vedere dependența funcționării instalației de cogenerare pe biomasă de asigurarea 

unui flux constant și sigur de biomasă care să îndeplinească condițiile de biomasă durabilă în 

conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1534/2016, considerăm că Scenariul 5 în care 

se propune utilizarea pompelor de căldură sol-apă în combinație cu panouri fotovoltaice este mai 

viabil, mai ușor de gestionat și mai sigur din perspectiva continuității și siguranței în alimentarea 

cu energie termică decât Scenariul 4a.  

Totodată, ținând cont și de precauția în recomandarea utilizării în scop energetic, în cadrul

Scenariului 4 (a și b), a biomasei drept sursă regenerabilă, fără efecte asupra echilibrului 

ecologic forestier/agricol și a biodiversității, prin Scenariul 5 se demonstrează, fără rezerve, că 

alimentarea cu energie termică 100% din surse regenerabile de energie este posibilă, pe toată 

durata anului. 

Analiza financiară comparativă pune în evidență pentru Scenariul 5 și faptul că reducerea

cheltuielilor cu energia electrică s-ar putea realiza prin renunțarea cumpărării acesteia din SEN și 

utilizarea celei produse local din centralele fotovoltaice.

De asemenea, reducerea cheltuielilor de operare a sistemului centralizat de termoficare poate 

avea consecințe favorabile asupra reducerii prețului energiei termice livrate populației în condițiile 

în care sistemul de transport și distribuție va fi reabilitat, pierderile încadrându-se în limitele 

tehnice admise de tehnologiile existente, respectiv de 15%.  

Pentru implementarea proiectelor de investiții în domeniul producerii energiei din surse 

regenerabile, sunt disponibile finanțări nerambursabile. Obținerea acestor finanțări ușurează mult 

povara financiară a producătorilor de energie electrică și termică.  

În prezent există condiții de accesare a finanțării din fonduri europene, prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul I. Tranziția verde – componenta C6. Energie, pentru 

investiții în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie 

eoliană și solară și pentru dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă 

eficiență, pentru cogenerare de energie electrică și termică în termoficarea urbană.  

Producerea locală de energie verde și utilizarea acesteia pentru reducerea cantității de energie 

electrică achiziționată din SEN necesară funcționării sistemului centralizat de producere, 

transport și distribuție energie termică poate contribui într-o măsură suficient de mare la 

echilibrarea financiară a operatorului sistemului de termoficare și la reducerea presiunii asupra 

bugetelor locale. 

În același timp, diversificarea și integrarea surselor regenerabile în conturul activității de 

alimentare cu căldură și apă caldă pot contribui la creșterea performanței sistemului centralizat, cu
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implicații directe asupra satisfacției clienților finali și creșterii nivelului de confort al acestora.     

Pentru o implementare de succes a unui astfel de proiect cu integrarea SRE, recomandarea 

principală este ca tranziția de la cărbune să se realizeze etapizat astfel încât toate părțile 

interesate să fie transparent, corect și la timp informate și implicate, iar efortul și competențele 

resurselor umane necesare să fie sincronizat - pregătit din timp pentru planificare – 

implementarea – dezvoltarea tuturor proiectelor viitoare de investiții.  

Această abordare în etape va asigura timpul necesar atât pentru reconversia profesională a 

salariaților UATAA și pregătirea personalului pentru exploatarea și întreținerea noilor tehnologii 

de producere a energiei electrice și/sau termice, cât și pentru consolidarea capacității și 

competențelor de la nivelul autorității administrative locale și pregătirea cererilor de finanțare 

pentru accesarea tuturor surselor de finanțare disponibile. 

De asemenea este de dorit ca, în paralel cu procesul de schimbare a mix-ului energetic pe 

conturul analizat, să fie demarat valul renovării clădirilor rezidențiale și publice în sensul creșterii 

eficienței energetice, precedat de lucrările de reabilitare și modernizare a rețelelor de termoficare 

existente.  

Nu trebuie neglijate mecanismele de finanțare regionale și locale prin care autoritățile pot atrage 

investitori, atât de necesare pentru dezvoltarea economiei locale, generarea de locuri de muncă 

și susținerea bugetului local, pe măsură ce industria minieră și cea energetică bazată pe cărbune 

își va reduce complet activitatea. 

Comisia Europeană, prin DG-Energy și Inițiativa regiunilor cu utilizare intensivă a cărbunelui, 

atrage atenția că procesul de tranziție este unul de durată, dar cu o planificare corespunzătoare 

și un management performant, conduce la o schimbare socio-economică benefică pentru toate 

părțile implicate. 
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Premise

Investitie 7221.36 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 1

Sistem de alimentare cu caldura descentralizat (CT +C PV + PC)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

Energie electrica cumparata din SEN pentru functionarea 19 CT si PC MWh 0.00 0.00 5444.90 5461.67 5476.53 5489.56 5502.22 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51

Energie electrica livrata din CPV, din care: MWh 0.00 0.00 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62

 - pentru servicii interne 19CT MWh 0.00 0.00 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81

 - livrata SEN MWh 0.00 0.00 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81

Energie termica produsa, din care: Gcal 0.00 0.00 40774.36 41536.61 42212.36 42804.64 43379.80 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38

 - produsa in 19 CT Gcal 0.00 0.00 30739.36 31501.61 32177.36 32769.64 33344.80 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38

 - produsa in PC Gcal 0.00 0.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00

Energie termica facturata, din care: Gcal 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80 279.52

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89 186.03

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 3836.91 4085.22 4342.04 4609.50 4891.08 5305.37 5571.46 5850.22 6142.38 6448.73 6691.95

Venituri din vanzarea energiei electrice produse de  CPV si vanduta in SEN mii euro 0.00 0.00 8.25 7.51 6.83 7.02 7.22 7.52 7.81 8.10 8.37 8.65 8.89

Economii de cheltuieli cu energia electrica consumata in 19 CT, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 12.39 11.29 10.26 10.55 10.85 11.29 11.74 12.17 12.58 13.00 13.36

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 2253.20 2378.60 2506.74 2637.60 2773.58 2967.19 3093.38 3223.92 3359.03 3498.94 3565.86

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14 3103.83

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29 447.63

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85 2656.20

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 2888.54 4332.82 7520.61 7436.04 7325.49 7349.16 7521.56 7895.26 7986.07 8075.11 8162.83 8250.25 8332.73

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 7520.61 7436.04 7325.49 7349.16 7521.56 7895.26 7986.07 8075.11 8162.83 8250.25 8332.73

Cheltuieli de operare CPV mii euro 0.00 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

Cheltuieli de operare 19 CT mii euro 0.00 0.00 5309.63 5194.64 5054.56 5049.64 5193.20 5511.13 5583.58 5654.26 5723.61 5792.68 5856.79

Cheltuieli de operare PC mii euro 0.00 0.00 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro 0.00 0.00 563.56 593.98 623.52 652.10 680.95 736.71 755.07 773.43 791.80 810.16 828.52

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 2888.54 4332.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 34.5904 51.8856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta 19 CT mii euro 1017.34 1526.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta PC mii euro 1836.6096 2754.9144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -2888.54 -4332.82 -3683.70 -3350.81 -2983.45 -2739.66 -2630.48 -2589.89 -2414.61 -2224.89 -2020.44 -1801.52 -1640.78

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -2888.54 -7221.36 -10905.06 -14255.87 -17239.33 -19978.99 -22609.47 -25199.36 -27613.97 -29838.86 -31859.30 -33660.83 -35301.60

Rezultate

VNA

RIR

-31016.11 mii euro

#NUM!

B/C 0.71
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Analiza financiara - Scenariul 1

Sistem de alimentare cu caldura descentralizat (CT +C PV + PC)

Specificatie U.M.

Energie electrica cumparata din SEN pentru functionarea 19 CT si PC MWh

Energie electrica livrata din CPV, din care: MWh

 - pentru servicii interne 19CT MWh

 - livrata SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal

 - produsa in 19 CT Gcal

 - produsa in PC Gcal

Energie termica facturata, din care: Gcal

 -  consumatori non-casnici Gcal

 - consumatori casnici Gcal

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Venituri din vanzarea energiei electrice produse de  CPV si vanduta in SEN mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica consumata in 19 CT, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare CPV mii euro

Cheltuieli de operare 19 CT mii euro

Cheltuieli de operare PC mii euro

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

 - investitie aferenta 19 CT mii euro

 - investitie aferenta PC mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22

5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51 5542.51

95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62

47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81

47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81 47.81

45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38 45211.38

35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38 35176.38

10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00 10035.00

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 42160.38

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 6564.56

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65

190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

6945.12 7208.91 7483.97 7771.07 8070.91 8384.30 8712.08 9055.17 9485.85 130892.27 77526.42

9.12 9.35 9.56 9.79 10.01 10.23 10.44 10.66 10.87 176.22 107.46

13.71 14.05 14.37 14.71 15.05 15.37 15.69 16.01 16.33 264.77 161.46

3632.23 3698.05 3763.33 3828.05 3892.23 3955.85 4018.93 4081.46 4143.44 67271.62 40,615.25

3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5315.20 63179.66 36,642.25

474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 827.60 9172.67 5,310.22

2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

8412.19 8491.50 8569.12 8648.89 8727.84 8805.68 8883.55 8961.40 9039.20 171615.85 108542.53

8412.19 8491.50 8569.12 8648.89 8727.84 8805.68 8883.55 8961.40 9039.20 164394.49 101759.15

0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 8.65 5.43

5917.89 5978.84 6038.11 6099.52 6160.10 6219.58 6279.09 6338.58 6398.02 115353.44 71,307.72

102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 102.83 2056.59 1,292.06

846.88 865.24 883.60 901.96 920.32 938.68 957.04 975.40 993.76 16092.67 9,751.58

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7221.36 6783.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.48 81.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2543.36 2,389.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4591.52 4,313.04

-1467.06 -1282.58 -1085.15 -877.82 -656.93 -421.38 -171.47 93.77 446.65 -40723.59 -31016.11

-36768.67 -38051.25 -39136.40 -40014.22 -40671.15 -41092.54 -41264.00 -41170.23 -40723.59 -637464.62

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Premise

Investitie 15698.07 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 2

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (CAF + IVED + PV_dep. Zgura si cenusa)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

Energie electrica produsa, din care: MWh 0.00 0.00 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08

- energie electrică produsă din PV MWh 0.00 0.00 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50

- energie electrică produsă din IVED MWh 0.00 0.00 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58

Servicii interne electrice MWh 0.00 0.00 1046.18 1064.33 1080.42 1094.52 1108.22 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83

Energie electrica livrata in SEN MWh 0.00 0.00 8248.90 8230.75 8214.66 8200.56 8186.86 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25

Energie termica produsa, din care: Gcal 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

 - produsa in CAF Gcal 0.00 0.00 38110.58 38935.60 39667.01 40308.07 40930.59 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01

 - produsa in IVED Gcal 0.00 0.00 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67

Energie termica facturata, din care: Gcal 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80 279.52

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89 186.03

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 5139.25 5228.27 5336.17 5631.86 5944.08 6409.14 6724.90 7051.13 7389.08 7740.75 8023.38

Venituri din vanzarea energiei electrice produse de  CPV si IVED mii euro 0.00 0.00 1423.11 1293.30 1173.43 1203.90 1236.34 1280.16 1330.56 1379.12 1426.29 1473.07 1514.91

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 271.19 251.28 231.89 241.43 251.46 272.07 282.78 293.10 303.12 313.07 321.96

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 1881.88 1995.86 2112.64 2232.19 2356.84 2537.55 2653.04 2772.86 2897.26 3026.47 3082.68

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14 3103.83

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29 447.63

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85 2656.20

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 6279.23 9418.84 7413.12 7448.90 7446.12 7427.14 7585.04 7931.66 7985.69 8039.83 8094.11 8148.50 8203.03

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 7413.12 7448.90 7446.12 7427.14 7585.04 7931.66 7985.69 8039.83 8094.11 8148.50 8203.03

Cheltuieli de operare CAF mii euro 0.00 0.00 4722.72 4716.67 4672.99 4614.12 4731.84 5009.79 5034.75 5059.83 5085.03 5110.36 5135.82

Cheltuieli de operare IVED mii euro 0.00 0.00 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86

Cheltuieli de operare CPV mii euro 0.00 0.00 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro 0.00 0.00 934.88 976.72 1017.62 1057.51 1097.68 1166.36 1195.42 1224.49 1253.56 1282.63 1311.70

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 6279.23 9418.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CAF mii euro 879.228 1318.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta IVED mii euro 2800 4200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 2600.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -6279.23 -9418.84 -2273.87 -2220.63 -2109.95 -1795.28 -1640.95 -1522.52 -1260.79 -988.71 -705.03 -407.75 -179.65

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -6279.23 -15698.07 -17971.94 -20192.57 -22302.52 -24097.80 -25738.75 -27261.28 -28522.07 -29510.78 -30215.80 -30623.55 -30803.20

#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

Rezultate

VNAF -21783.27 mii euro

RIR

B/C

-6.83%

0.81

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Analiza financiara - Scenariul 2

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (CAF + IVED + PV_dep. Zgura si cenusa)

Specificatie U.M.

Energie electrica produsa, din care: MWh

- energie electrică produsă din PV MWh

- energie electrică produsă din IVED MWh

Servicii interne electrice MWh

Energie electrica livrata in SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal

 - produsa in CAF Gcal

 - produsa in IVED Gcal

Energie termica facturata, din care: Gcal

 -  consumatori non-casnici Gcal

 - consumatori casnici Gcal

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Venituri din vanzarea energiei electrice produse de  CPV si IVED mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare CAF mii euro

Cheltuieli de operare IVED mii euro

Cheltuieli de operare CPV mii euro

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta CAF mii euro

 - investitie aferenta IVED mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22

9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08 9295.08

7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50 7187.50

2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58

1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83 1151.83

8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25 8143.25

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01

6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65

190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

8312.29 8611.53 8919.94 9242.77 9577.26 9923.86 10284.76 10660.82 11052.94 157204.19 93579.65

1553.69 1592.22 1629.00 1667.77 1705.63 1742.30 1778.89 1815.35 1851.66 30070.70 18,350.39

330.20 338.39 346.21 354.45 362.49 370.29 378.06 385.81 393.53 6292.78 3,817.64

3138.35 3193.46 3248.02 3302.04 3355.51 3408.43 3460.80 3512.62 3563.89 57732.40 34,799.48

3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5243.86 63108.31 36,612.15

474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 756.26 9101.32 5,280.11

2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

8257.68 8312.46 8367.37 8422.41 8477.58 8532.87 8588.30 8643.86 8699.56 177723.30 115362.92

8257.68 8312.46 8367.37 8422.41 8477.58 8532.87 8588.30 8643.86 8699.56 162025.23 100616.95

5161.40 5187.12 5212.96 5238.93 5265.03 5291.26 5317.62 5344.11 5370.74 101283.07 62,991.54

178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 3577.13 2,247.34

32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 650.00 408.36

1340.76 1369.83 1398.90 1427.97 1457.04 1486.10 1515.17 1544.24 1573.31 25631.89 15,567.35

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15698.07 14745.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2198.07 2,064.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 6,575.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00 6,105.77

54.61 299.07 552.57 820.36 1099.68 1390.98 1696.46 2016.96 2353.38 -20519.11 -21783.27

-30748.59 -30449.52 -29896.95 -29076.58 -27976.90 -26585.92 -24889.46 -22872.50 -20519.11 -552233.09

#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! -18.09% -14.23% -11.23% -8.82% -6.83%

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Premise

Investitie 25249.67 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 3

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (IVED+3MT+CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

Energie electrica produsa, din care: MWh 0.00 0.00 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17

- energie electrică produsă din PV MWh 0.00 0.00 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12

- energie electrică produsă din MT MWh 0.00 0.00 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46

- energie electrică produsă din IVED MWh 0.00 0.00 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58

Servicii interne electrice MWh 0.00 0.00 2083.80 2092.05 2099.36 2105.77 2112.00 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82

Energie electrica livrata in SEN MWh 0.00 0.00 57138.37 57130.12 57122.81 57116.39 57110.17 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35

Energie termica produsa, din care: Gcal 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

- energie termică din MT Gcal 0.00 0.00 38110.58 38935.60 39667.01 40308.07 40930.59 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01

- energie termică din IVED Gcal 0.00 0.00 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67

Energie termica facturata, din care: Gcal 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 12982.54 12268.89 11630.20 12099.78 12598.35 13346.49 13949.66 14551.94 15157.28 15773.97

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro 0.00 0.00 9857.57 8976.88 8159.76 8385.08 8624.53 8974.87 9328.22 9668.70 9999.36 10327.34

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 540.16 493.92 450.59 464.49 479.22 503.55 523.37 542.47 561.03 579.43

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 1021.74 1110.26 1201.65 1295.86 1395.16 1548.71 1639.55 1734.74 1834.49 1939.06

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 10099.87 15149.80 14297.67 14232.20 14100.45 13951.48 14194.12 14638.00 14744.74 14851.73 14959.00 15066.53

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 14297.67 14232.20 14100.45 13951.48 14194.12 14638.00 14744.74 14851.73 14959.00 15066.53

Cheltuieli de operare 3xMT mii euro 0.00 0.00 10746.70 10613.94 10415.89 10201.70 10378.82 10726.86 10779.88 10833.17 10886.72 10940.54

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro 0.00 0.00 1795.03 1862.32 1928.61 1993.84 2059.36 2155.20 2208.91 2262.62 2316.33 2370.04

Cheltuieli de operare IVED mii euro 0.00 0.00 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro 0.00 0.00 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 10099.87 15149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta 3xMT mii euro 4665.276 6997.914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta IVED mii euro 2800.00 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 2634.5904 3951.8856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -10099.87 -15149.80 -1315.13 -1963.31 -2470.25 -1851.70 -1595.78 -1291.51 -795.07 -299.79 198.29 707.44

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -10099.87 -25249.67 -26564.79 -28528.10 -30998.36 -32850.06 -34445.84 -35737.35 -36532.42 -36832.21 -36633.93 -35926.48

Rezultate

VNA -17876.93 mii euro

RIR

B/C

-1.10%

0.92

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări



ISPE PC_SFP Anexa C

pag. 2 / 2

Analiza financiara - Scenariul 3

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (IVED+3MT+CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M.

Energie electrica produsa, din care: MWh

- energie electrică produsă din PV MWh

- energie electrică produsă din MT MWh

- energie electrică produsă din IVED MWh

Servicii interne electrice MWh

Energie electrica livrata in SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal

- energie termică din MT Gcal

- energie termică din IVED Gcal

Energie termica facturata, din care: Gcal

 -  consumatori non-casnici Gcal

 - consumatori casnici Gcal

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare 3xMT mii euro

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro

Cheltuieli de operare IVED mii euro

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta 3xMT mii euro

 - investitie aferenta IVED mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 59222.17 1184443.33 744,127.75

7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 145662.45 91,512.58

49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 49831.46 996629.22 626,133.34

2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 2107.58 42151.67 26,481.83

2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 2131.82 42470.30 26,647.36

57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 57090.35 1141973.04 717,480.39

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600,962.79

42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 42913.01 841646.98 525,300.42

6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 6021.67 120433.33 75,662.37

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 817768.26 510,818.37

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 117936.47 73,668.93

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 699831.79 437,149.44

279.52 286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65 6073.71 3,882.17

186.03 190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39 4042.33 2,583.76

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

16290.98 16795.37 17308.53 17820.03 18358.26 18902.50 19451.51 20014.31 20591.52 21183.79 321075.91 193511.48

10620.64 10892.53 11162.66 11420.52 11692.33 11957.75 12214.84 12471.35 12727.01 12981.55 210443.50 128,335.43

595.88 611.14 626.29 640.76 656.01 670.90 685.33 699.72 714.06 728.34 11766.66 7,166.40

1970.62 2001.64 2032.11 2062.03 2091.40 2120.23 2148.50 2176.23 2203.41 2230.04 35757.44 21,397.50

3103.83 3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5243.86 63108.31 36,612.15

447.63 474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 756.26 9101.32 5,280.11

2656.20 2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

15174.33 15282.40 15390.74 15499.36 15608.25 15717.41 15826.86 15936.58 16046.58 16156.86 326924.94 211388.41

15174.33 15282.40 15390.74 15499.36 15608.25 15717.41 15826.86 15936.58 16046.58 16156.86 301675.27 187670.16

10994.63 11048.98 11103.61 11158.52 11213.70 11269.15 11324.88 11380.89 11437.18 11493.75 218949.50 136,637.34

2423.76 2477.47 2531.18 2584.89 2638.60 2692.32 2746.03 2799.74 2853.45 2907.16 47606.86 28,969.33

178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 178.86 3577.13 2,247.34

32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 658.65 413.80

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25249.67 23718.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11663.19 10,955.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,575.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6586.48 6,187.00

1116.65 1512.97 1917.79 2320.67 2750.01 3185.09 3624.66 4077.74 4544.94 5026.93 -5849.03 -17876.93

-34809.83 -33296.86 -31379.07 -29058.40 -26308.38 -23123.29 -19498.63 -15420.90 -10875.96 -5849.03 -600019.43

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Premise

Investitie 29526.60 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 4a

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Inst Cogen Biomasa +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

Energie electrica produsa, din care: MWh 0.00 0.00 32946.03 33425.77 33851.09 34223.86 34585.86 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64

- energie electrică produsă din PV MWh 0.00 0.00 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12

- energie electrică produsă din Inst Cogen Biomasa MWh 0.00 0.00 25662.90 26142.65 26567.96 26940.74 27302.74 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51

Servicii interne electrice MWh 0.00 0.00 1211.21 1233.85 1253.93 1271.52 1288.60 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01

Energie electrica livrata in SEN MWh 0.00 0.00 31734.82 32191.92 32597.16 32952.34 33297.26 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62

Energie termica produsa, din care: Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

- energie termică din Inst Cogen Biomasa Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

Energie termica facturata, din care: Gcal/an 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal/an 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal/an 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 10168.73 10010.04 9873.97 10362.14 10874.76 11747.65 12256.73 12770.31 13291.05 13824.26

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro 0.00 0.00 5474.93 5058.33 4656.37 4837.63 5028.41 5407.16 5620.04 5825.17 6024.39 6221.99

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 313.97 291.30 269.13 280.47 292.39 317.23 329.71 341.75 353.44 365.03

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 2816.76 2972.58 3130.26 3289.70 3454.52 3703.91 3848.46 3997.36 4150.82 4309.10

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 11810.64 17715.96 6250.24 6477.44 6703.62 6928.59 7160.27 7566.88 7743.88 7926.19 8113.97 8307.39

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 6250.24 6477.44 6703.62 6928.59 7160.27 7566.88 7743.88 7926.19 8113.97 8307.39

Cheltuieli de operare Inst. Cogen Biomasa mii euro 0.00 0.00 4673.15 4900.35 5126.53 5351.50 5583.18 5989.79 6166.79 6349.10 6536.88 6730.30

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro 0.00 0.00 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

0%

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 11810.64 17715.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta Instalatie Cogenerare Biomasa mii euro 9176.0506 13764.076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 2634.59 3951.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -11810.64 -17715.96 3918.49 3532.60 3170.35 3433.55 3714.49 4180.77 4512.85 4844.12 5177.07 5516.87

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -11810.64 -29526.60 -25608.11 -22075.51 -18905.16 -15471.61 -11757.12 -7576.35 -3063.50 1780.62 6957.69 12474.56

Rezultate

VNA 37692.17 mii euro

RIR 13.50%

B/C 1.29

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Analiza financiara - Scenariul 4a

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Inst Cogen Biomasa +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M.

Energie electrica produsa, din care: MWh

- energie electrică produsă din PV MWh

- energie electrică produsă din Inst Cogen Biomasa MWh

Servicii interne electrice MWh

Energie electrica livrata in SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal/an

- energie termică din Inst Cogen Biomasa Gcal/an

Energie termica facturata, din care: Gcal/an

 -  consumatori non-casnici Gcal/an

 - consumatori casnici Gcal/an

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare Inst. Cogen Biomasa mii euro

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta Instalatie Cogenerare Biomasa mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 705112.15 440972.45

7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 145662.45 91512.58

28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 559449.70 349459.86

1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 26404.29 16493.42

34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 678707.86 424479.02

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600962.79

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600962.79

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 817768.26 510818.37

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 117936.47 73668.93

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 699831.79 437149.44

279.52 286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65 6073.71 3882.17

186.03 190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39 4042.33 2583.76

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

14272.30 14716.68 15170.56 15627.91 16106.16 16593.10 17088.28 17597.50 18121.48 18660.99 279134.59 167521.65

6398.69 6562.50 6725.25 6880.60 7044.36 7204.27 7359.16 7513.70 7667.73 7821.09 125331.75 76,097.27

375.40 385.01 394.55 403.67 413.28 422.66 431.74 440.81 449.85 458.85 7330.23 4,445.40

4394.38 4479.11 4563.29 4646.92 4730.01 4812.54 4894.53 4975.97 5056.86 5137.20 83364.29 50,366.83

3103.83 3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5243.86 63108.31 36,612.15

447.63 474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 756.26 9101.32 5,280.11

2656.20 2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

8506.60 8711.80 8923.15 9140.84 9365.06 9596.00 9833.88 10078.89 10331.25 10591.18 197783.72 129829.48

8506.60 8711.80 8923.15 9140.84 9365.06 9596.00 9833.88 10078.89 10331.25 10591.18 168257.11 102093.70

6929.52 7134.71 7346.06 7563.75 7787.97 8018.91 8256.79 8501.80 8754.16 9014.09 136715.33 82,277.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 658.65 413.80

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29526.60 27735.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22940.13 21,548.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6586.48 6,187.00

5765.69 6004.88 6247.41 6487.07 6741.11 6997.09 7254.40 7518.61 7790.23 8069.81 81350.87 37692.17

18240.25 24245.13 30492.54 36979.62 43720.72 50717.82 57972.22 65490.83 73281.06 81350.87 357909.31

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Premise

Investitie 29526.60 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 4b

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Inst Cogen Biomasa +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

Energie electrica produsa, din care: MWh 0.00 0.00 32946.03 33425.77 33851.09 34223.86 34585.86 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64

- energie electrică produsă din PV MWh 0.00 0.00 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12

- energie electrică produsă din Inst Cogen Biomasa MWh 0.00 0.00 25662.90 26142.65 26567.96 26940.74 27302.74 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51

Servicii interne electrice MWh 0.00 0.00 1211.21 1233.85 1253.93 1271.52 1288.60 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01

Energie electrica livrata in SEN MWh 0.00 0.00 31734.82 32191.92 32597.16 32952.34 33297.26 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62

Energie termica produsa, din care: Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

- energie termică din Inst Cogen Biomasa Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

Energie termica facturata, din care: Gcal/an 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal/an 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal/an 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 7745.74 7471.49 7222.70 7601.26 8003.38 8678.55 9111.15 9548.23 9992.48 10449.21

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro 0.00 0.00 5474.93 5058.33 4656.37 4837.63 5028.41 5407.16 5620.04 5825.17 6024.39 6221.99

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 313.97 291.30 269.13 280.47 292.39 317.23 329.71 341.75 353.44 365.03

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 393.78 434.02 478.99 528.81 583.15 634.81 702.87 775.28 852.26 934.05

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 11810.64 17715.96 8673.22 9016.00 9354.89 9689.48 10031.65 10635.98 10889.47 11148.27 11412.54 11682.44

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 8673.22 9016.00 9354.89 9689.48 10031.65 10635.98 10889.47 11148.27 11412.54 11682.44

Cheltuieli de operare Inst. Cogen Biomasa mii euro 0.00 0.00 4673.15 4900.35 5126.53 5351.50 5583.18 5989.79 6166.79 6349.10 6536.88 6730.30

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro 0.00 0.00 2422.99 2538.56 2651.27 2760.89 2871.37 3069.10 3145.59 3222.07 3298.56 3375.05

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro 0.00 0.00 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

0%

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 11810.64 17715.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta Instalatie Cogenerare Biomasa mii euro 9176.0506 13764.076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 2634.59 3951.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -11810.64 -17715.96 -927.49 -1544.51 -2132.19 -2088.22 -2028.26 -1957.43 -1778.32 -1600.03 -1420.05 -1233.23

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -11810.64 -29526.60 -30454.09 -31998.60 -34130.79 -36219.01 -38247.28 -40204.70 -41983.02 -43583.06 -45003.11 -46236.34

Rezultate

VNA

RIR

-44010.81 mii euro

#NUM!

B/C 0.74

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Analiza financiara - Scenariul 4b

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Inst Cogen Biomasa +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M.

Energie electrica produsa, din care: MWh

- energie electrică produsă din PV MWh

- energie electrică produsă din Inst Cogen Biomasa MWh

Servicii interne electrice MWh

Energie electrica livrata in SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal/an

- energie termică din Inst Cogen Biomasa Gcal/an

Energie termica facturata, din care: Gcal/an

 -  consumatori non-casnici Gcal/an

 - consumatori casnici Gcal/an

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica aferenta serviciilor interne, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare Inst. Cogen Biomasa mii euro

Cheltuieli cu Certificate de CO2 achizitionate mii euro

Cheltuieli de operare CPV (depozit zgura si cenusa+PT) mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta Instalatie Cogenerare Biomasa mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 35738.64 705112.15 440,972.45

7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 145662.45 91,512.58

28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 28455.51 559449.70 349,459.86

1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 1343.01 26404.29 16,493.42

34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 34395.62 678707.86 424,479.02

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600,962.79

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600,962.79

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 817768.26 510,818.37

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 117936.47 73,668.93

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 699831.79 437,149.44

279.52 286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65 6073.71 3,882.17

186.03 190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39 4042.33 2,583.76

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

74.62 79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

10820.76 11188.65 11566.04 11946.90 12348.67 12759.11 13177.81 13610.54 14058.03 14521.06 211821.76 126670.16

6398.69 6562.50 6725.25 6880.60 7044.36 7204.27 7359.16 7513.70 7667.73 7821.09 125331.75 76,097.27

375.40 385.01 394.55 403.67 413.28 422.66 431.74 440.81 449.85 458.85 7330.23 4,445.40

942.84 951.08 958.77 965.92 972.51 978.56 984.06 989.01 993.41 997.27 16051.46 9,515.34

3103.83 3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5243.86 63108.31 36,612.15

447.63 474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 756.26 9101.32 5,280.11

2656.20 2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

11958.14 12239.83 12527.66 12821.84 13122.55 13429.98 13744.35 14065.85 14394.70 14731.12 265096.55 170680.97

11958.14 12239.83 12527.66 12821.84 13122.55 13429.98 13744.35 14065.85 14394.70 14731.12 235569.94 142945.18

6929.52 7134.71 7346.06 7563.75 7787.97 8018.91 8256.79 8501.80 8754.16 9014.09 136715.33 82,277.54

3451.54 3528.03 3604.52 3681.01 3757.49 3833.98 3910.47 3986.96 4063.45 4139.94 67312.83 40,851.49

32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 658.65 413.80

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29526.60 27735.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22940.13 21,548.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6586.48 6,187.00

-1137.39 -1051.18 -961.62 -874.94 -773.88 -670.87 -566.54 -455.31 -336.67 -210.06 -53274.79 -44010.81

-47373.73 -48424.90 -49386.53 -50261.46 -51035.35 -51706.22 -52272.75 -52728.06 -53064.73 -53274.79 -938925.76

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Premise

Investitie 23509.73 mii euro

Rata de actualizare 4%

Analiza financiara - Scenariul 5

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Pompe de caldura sol-apa  +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

Energie electrica cumparata din SEN pentru functionarea PC sol-apă MWh 0.00 0.00 11488.85 11839.77 12150.88 12423.56 12688.36 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59

Energie electrica livrata din CPV, din care: MWh 0.00 0.00 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12

 - pentru servicii interne PC sol-apa MWh 0.00 0.00 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12

 - livrata SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Energie termica produsa, din care: Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

 - produsa in PC sol-apa Gcal/an 0.00 0.00 44132.25 44957.27 45688.68 46329.73 46952.26 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67

Energie termica facturata, din care: Gcal/an 0.00 0.00 37512.41 38213.68 38835.37 39380.27 39909.42 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47

 -  consumatori non-casnici Gcal/an 0.00 0.00 5409.95 5511.08 5600.74 5679.32 5755.64 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65

 - consumatori casnici Gcal/an 0.00 0.00 32102.47 32702.60 33234.63 33700.95 34153.78 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh 263.00 272.86 259.22 236.09 214.63 220.58 226.90 236.20 245.50 254.46 263.17 271.80 279.52

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh 175.04 181.60 172.52 157.13 142.85 146.81 151.02 157.20 163.39 169.36 175.15 180.89 186.03

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal 38.16 39.31 41.67 44.17 46.82 49.63 52.61 55.76 59.11 62.65 66.41 70.40 74.62

Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13

TOTAL INTRARI, din care: mii euro 0.00 0.00 6267.75 6379.90 6511.64 6850.56 7206.54 7743.58 8095.02 8456.69 8829.90 9216.79 9533.98

Economii de cheltuieli cu energia electrica consumata in PC  sol-apa, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 1887.91 1719.49 1563.18 1606.52 1652.58 1720.31 1788.03 1853.30 1916.68 1979.55 2035.77

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro 0.00 0.00 2816.76 2972.58 3130.26 3289.70 3454.52 3703.91 3848.46 3997.36 4150.82 4309.10 4394.38

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro 0.00 0.00 1563.07 1687.83 1818.21 1954.34 2099.44 2319.36 2458.53 2606.04 2762.40 2928.14 3103.83

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro 0.00 0.00 225.42 243.41 262.22 281.85 302.78 334.49 354.56 375.84 398.39 422.29 447.63

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro 0.00 0.00 1337.65 1444.41 1555.99 1672.49 1796.66 1984.87 2103.96 2230.20 2364.01 2505.85 2656.20

TOTAL IESIRI, din care: mii euro 9403.89 14105.84 4634.61 4452.26 4265.34 4398.18 4537.19 4855.51 4981.35 5102.60 5220.36 5337.17 5441.62

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro 0.00 0.00 4634.61 4452.26 4265.34 4398.18 4537.19 4855.51 4981.35 5102.60 5220.36 5337.17 5441.62

Cheltuieli de operare CPV (depozit zg si cenusa & PT) mii euro 0.00 0.00 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93

Cheltuieli de operare PC mii euro 0.00 0.00 3057.52 2875.17 2688.25 2821.09 2960.10 3278.42 3404.26 3525.51 3643.27 3760.08 3864.53

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli cu personalul mii euro 0.00 0.00 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro 9403.89 14105.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta CPV mii euro 2634.59 3951.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - investitie aferenta PC mii euro 6769.30 10153.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxul financiar al investitiei mii euro -9403.89 -14105.84 1633.14 1927.64 2246.30 2452.38 2669.35 2888.06 3113.67 3354.09 3609.54 3879.62 4092.36

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro -9403.89 -23509.73 -21876.59 -19948.96 -17702.66 -15250.28 -12580.93 -9692.87 -6579.20 -3225.11 384.43 4264.05 8356.41

Rezultate

VNA 24347.36 mii euro

RIR 11.47%

B/C 1.28

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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Analiza financiara - Scenariul 5

Sistem de alimentare cu caldura centralizat (Pompe de caldura sol-apa  +CPV_depozit zgura si cenusa+CPV_PT)

Specificatie U.M.

Energie electrica cumparata din SEN pentru functionarea PC sol-apă MWh

Energie electrica livrata din CPV, din care: MWh

 - pentru servicii interne PC sol-apa MWh

 - livrata SEN MWh

Energie termica produsa, din care: Gcal/an

 - produsa in PC sol-apa Gcal/an

Energie termica facturata, din care: Gcal/an

 -  consumatori non-casnici Gcal/an

 - consumatori casnici Gcal/an

Preturi

 - pret energie electrica cumparata din SEN euro/MWh

 - pret energie electrica vanduta in SEN euro/MWh

 - pret energie termica vanduta consumatorilor non-casnici euro/Gcal

 - pret energie termica vanduta consumatorilor casnici euro/Gcal

Specificatie U.M.

TOTAL INTRARI, din care: mii euro

Economii de cheltuieli cu energia electrica consumata in PC  sol-apa, asimilate ca venituri mii euro

Economii de cheltuieli cu cumpararea certificatelor de CO2, asimilate ca venituri mii euro

Venituri din vanzarea energiei termice, din care: mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor non-casnici mii euro

 - energie termica vanduta consumatorilor casnici mii euro

TOTAL IESIRI, din care: mii euro

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE, din care: mii euro

Cheltuieli de operare CPV (depozit zg si cenusa & PT) mii euro

Cheltuieli de operare PC mii euro

Cheltuieli cu achizitia certificatelor de CO2 mii euro

Cheltuieli cu personalul mii euro

TOTAL INVESTITIE, din care: mii euro

 - investitie aferenta CPV mii euro

 - investitie aferenta PC mii euro

Fluxul financiar al investitiei mii euro

Fluxul financiar cumulat al investitiei mii euro

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 13531.59 263565.28 164,111.23

7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 145662.45 91,512.58

7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 7283.12 145662.45 91,512.58

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600,962.79

48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 48934.67 962080.31 600,962.79

41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 41594.47 817768.26 510,818.37

5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 5998.65 117936.47 73,668.93

35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 35595.82 699831.79 437,149.44

286.67 293.78 300.57 307.72 314.71 321.48 328.23 334.95 341.65 6073.71 3,882.17

190.79 195.53 200.04 204.80 209.45 213.96 218.45 222.93 227.39 4042.33 2,583.76

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

79.10 83.84 88.88 94.21 99.86 105.85 112.20 118.93 126.07 1610.26 966.22

Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 TOTAL
TOTAL 

ACTUALIZAT

9857.05 10190.42 10532.72 10889.71 11258.23 11638.72 12033.50 12443.41 12869.37 186805.47 111574.15

2087.88 2139.66 2189.09 2241.19 2292.06 2341.34 2390.51 2439.52 2488.31 40332.86 24,595.18

4479.11 4563.29 4646.92 4730.01 4812.54 4894.53 4975.97 5056.86 5137.20 83364.29 50,366.83

3290.06 3487.46 3696.71 3918.52 4153.63 4402.84 4667.01 4947.04 5243.86 63108.31 36,612.15

474.48 502.95 533.13 565.12 599.03 634.97 673.07 713.45 756.26 9101.32 5,280.11

2815.58 2984.51 3163.58 3353.40 3554.60 3767.88 3993.95 4233.59 4487.60 54006.99 31,332.04

5538.45 5634.65 5726.48 5823.28 5917.80 6009.36 6100.71 6191.76 6282.41 129960.82 87226.80

5538.45 5634.65 5726.48 5823.28 5917.80 6009.36 6100.71 6191.76 6282.41 106451.08 65142.95

32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 32.93 658.65 413.80

3961.36 4057.56 4149.39 4246.19 4340.71 4432.27 4523.62 4614.67 4705.32 74909.30 45,326.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 1544.16 30883.14 19,402.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23509.73 22083.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6586.48 6,187.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16923.26 15,896.85

4318.61 4555.77 4806.24 5066.43 5340.43 5629.36 5932.79 6251.65 6586.96 56844.65 24347.36

12675.01 17230.78 22037.03 27103.46 32443.89 38073.25 44006.04 50257.69 56844.65 173906.46 33383.66

Încălzire din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări
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