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Capitolul 1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
 

 

 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 
 

"Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară - Apaserv Satu 
Mare S.A." 
 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 
 

APASERV Satu Mare SA,   furnizor   de   servicii   publice    de   alimentare cu apa si canalizare,   

Satu   Mare https://www.Apaservsm.ro/ 

Persoana de contact:  ing. Leitner Ioan, Director General; 

Str. Gara Ferăstrău, nr.9/A, cod postal: 440210, Mun. Satu Mare, Județul SATU MARE Contact: 

Tel/Fax: 0261 759080 / 0261 721056, E-mail: secretariat@apaservsm.ro, CIF RO16844952, 

 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
 

APASERV Satu Mare SA,    

Persoana de contact: Ing. Leitner Ioan, Director General; 

Str. Gara Ferastrau, nr.9/A, cod postal: 440210, Mun. Satu Mare, Județul SATU MARE, CIF 

RO16844952 

 

1.4 Beneficiarul investiției 
 

APASERV Satu Mare SA,    

Persoana de contact: Ing. Leitner Ioan, Director General; 

Str. Gara Ferastrau,nr.9/A, cod postal: 440210, Mun. Satu Mare, Județul SATU MARE, CIF 

RO16844952  

 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

SC EuroBB Energy S.A. 

Str. Cernavoda nr 5-9, Cluj Napoca, Jud Cluj 

E-mail: office@eurobb.ro 

Tel: 07400054213 
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Capitolul 2. Situația existenta și necesitatea realizării obiectivului / 

proiectului de investiții 
 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate 
Au fost realizate preliminar câteva studii de fezabilitate privind potențialul producerii de energie 

electrica din surse regenerabile – fotovoltaic - prin care s-a propus utilizarea panourilor 

fotovoltaice pentru producerea de electricitate pentru autoconsum. Conducerea societății a 

efectuat evaluări energetice preliminare a potențialului de producere locala de energie din surse 

regenerabile cu o centrala fotovoltaica, pentru asigurarea parțiala a auto-consumului de energie 

electrica, necesar echipamentelor si sistemelor proprii. 

In urma acestor evaluări energetice preliminare s-a constatat ca exista un potențial ridicat de 

valorificare a energiei din surse regenerabile locale la nivelul suprafețelor existente și disponibile 

deasupra clădirilor aferente Apaserv Satu Mare. 

Principalele amplasamente identificate au fost câteva clădiri de la: 

- Stația de Epurare din Satu Mare; 

- Uzina  de  apă  Mărtinești; 

- Uzina de Apa Doba. 

 

2.2 Prezentarea contextului 
 

Ultimul deceniu este marcat de apartenenta României la Uniunea Europeana, de realitatea 

fondurilor structurale cu rigorile si cerințele acestora, validate de strategiile de dezvoltare 

naționale, regionale si locale, de accentul pe modernizarea si extinderea infrastructurii edilitare 

si promovarea si implementarea soluțiilor alternative de creștere a eficientei energetice si 

reducerea poluării, respectiv crearea de noi capacitați de producție de energie electrica din 

surse regenerabile. Acest fapt a fost transpus si in prezenta măsura de investii nerambursabile 

PNRR – „Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie” care promovează implementarea 

capacitaților noi de producție, in cadrul unui context european imperativ, si al unui cadru 

legislativ armonizat (a se vedea secțiunea dedicata strategiilor). 

Transpunerea proiectului in realitate va răspunde obiectivelor asumate de Romania prin 

PNRR – „producția majorata a energiei din surse regenerabile eoliene si solare prin instalarea 

de noi capacitați de producere a energiei din surse regenerabile”. 

Investiția finanțata va conduce, in mod direct, la: 

• Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera, in cazul proiectului de fata cu 238 tone CO2; 

• Creșterea eficientei economice – din punctul de vedere al utilizării surselor – mai 

ecologica si mai competitiva, conducând la o dezvoltare durabila – obiectiv universal; 

• Atingerea obiectivelor UE, respectiv Pactului verde European, privind producția 

(creșterea ponderii) de energie din surse regenerabile – prin crearea capacitații noi de 990 

kW – si atingerea obiectivului de program de 950 MW capacitate instalata de producere 

a energiei electrice din surse de energie eoliana si solara; 

• Atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030 – criteriul privind ponderea globala de energie din surse 

regenerabile; 

• Creșterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, de la 

o baza de 24% aferenta anului de raportare 2020, la 30,7%, ținta asumata de Romania in 

prezent; 

• Atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica; 
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Ajutorul nerambursabil PNRR conduce la atingerea dezideratelor menționate, prin realizarea noii 

capacități de producere a energiei electrice din surse solare – investiție transpusa in 

echipamente înalt tehnologizate, cu soluții tehnice locale pentru a avea un lanț de valoare 

complet - ajutorul nerambursabil aducând valoare adăugată prin tehnologia implementata, 

conducând la dezvoltarea resurselor umane implicate, constituindu-se într-o sursa solida/sigura 

de producție pe întreaga perioada de viată prognozata, 25 de ani după încetarea finanțării; aceasta 

este adevărata miza a finanțării, sa conducă la dezvoltarea comunității, sa genereze plus valoare 

si efecte replicative după încetarea ajutorului nerambursabil.  

 

Proiectul propus răspunde in mod direct si adresează in mare măsura trei dintre celor mai mari 

nevoi ale oricărei societăți romanești si nu numai: 

- constrângerile  financiare,  acutizate  in  urma  izbucnirii  pandemiei Covid19; 

- problema energetica – nevoia unei reale independente energetice bazata pe surse locale 

într-o lume in care presiunea pe resurse devine tot mai mare; 

- preocupările privind mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de CO2. 

 

Legislație primara și secundara la nivel național 

 

Legislație primara 

✓ OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare 

și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență și a prevederilor 

✓ H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

✓ Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificările si completările ulterioare. 

✓ Legea utilizării eficiente  a energiei nr. 121/2014 cu modificările si completările 

ulterioare prin legea nr. 160/2016. 

✓ Legea   nr.   372/2005(2013)   privind   performanta   energetica   a   clădirilor, 

republicata. 

✓ Legea  nr.  50/1991  privind autorizarea  executării lucrărilor de  construcții,  cu 

modificările si completările ulterioare. 

✓ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările 

ulterioare. 

✓ HG nr. 1460/2008 - Strategia naționala pentru dezvoltare durabila a României  – 

Orizonturi 2013-2020-2030. 

✓ HG nr.  1069/2007(2016)  -  Strategia  Energetica  a  României   2007   –  2020, 

actualizata pentru perioada 2011- 2020. 

✓ HG nr.  925/1995  de  aprobare a  regulamentului de  verificare si  expertizare 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248182
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tehnica de calitate a proiectelor, a execuției  lucrărilor si a construcțiilor. 

✓ HG nr.  1072/2003  privind avizarea de  către ISC a  documentațiilor tehnico- 

economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. 

✓ HG nr.  766/1997  pentru  aprobarea  unor  regulamente  privind calitatea in 

construcții. 

✓ HG nr.  409/2008  pentru  aprobarea  Normelor metodologice de  aplicare a 

Ordonanței nr. 22/2008 privind eficienta  energetica si promovarea utilizării la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. 

✓ HG  nr.   1535/2003  privind  aprobarea   Strategiei  de   valorificare  a  surselor 

regenerabile de energie. 

✓ HG nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale in domeniul eficientei 

energetice. 

 

Legislație Secundara 

Ordonanțe de urgenta ale Guvernului / Ordine de Ministru 

✓ OG  nr.   22/2008   privind  eficienta    energetica  si   promovarea   utilizării  

la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. 

Strategii relevante 

✓  

✓ Planul Național Integrat în 

domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-

2030 

1. Obiective naționale 

1.1. Dimensiunea decarbonare 

1.1.1. Energia din surse regenerabile 

“Proiecțiile la nivelul anului 2030 prevăd o 

creștere a capacităților [...] fotovoltaice de până 

la aprox. 5.054 MW” 

„Pentru a putea îndeplini traiectoria cotei SRE 

globale propusă în PNIESC, noile capacități 

nete de producție a energiei din SRE necesar a fi 

instalate sunt: 

b) Solar: 

• + 994 MW capacitate instalată 

suplimentar în 2022 față de 2020; 

• + 1.037 MW capacitate instalată 

suplimentar în 2025 față de 2022; 

• + 528 MW capacitate instalată 

suplimentar în 2027 față de 2025; 

• + 1.133 MW capacitate instalată 

suplimentar în 2030 față de 2027.” 

✓  

✓ Inițiativa emblematică 

“Accelerarea” din Strategia 

anuală pentru 2021 privind 

creșterea durabilă Accelerarea 

• Accelerarea – „Ar trebui să se acorde 

întâietate tehnologiilor curate perene, iar 

dezvoltarea și utilizarea surselor 

regenerabile de energie ar trebui 

accelerate, la fel ca și integrarea acestora 

prin intermediul unor rețele modernizate 

și printr-o interconectivitate 

îmbunătățită. Inițiativa emblematică va 

sta la baza piețelor-lider ale hidrogenului 

în Europa și a infrastructurii aferente. 
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Aceasta urmărește să sprijine construirea 

și integrarea sectorială, necesare până în 

2030, a aproape 40 % din cei 500 GW de 

producție de energie din surse 

regenerabile, să sprijine instalarea unei 

capacități de 6 GW de electrolizoare și 

producția și transportul a 1 milion de tone 

de hidrogen produs din surse 

regenerabile de energie pe teritoriul UE 

până în 2025.” 

✓  

✓ Directiva 2018/2001/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului, privind promovarea 

utilizării energiei din surse 

regenerabile (reformare) 

• Articolul 3 O piață de energie electrică 

competitivă, axată pe consumator, 

flexibilă și nediscriminatorie  

(1)Statele membre se asigură că dreptul lor 

intern nu împiedică în mod nejustificat 

schimburile comerciale transfrontaliere de 

energie electrică, participarea consumatorilor, 

inclusiv prin consumul dispecerizabil, 

investițiile în producerea, în special variabilă și 

flexibilă, a energiei electrice, stocarea energiei 

sau implementarea electromobilității ori 

dezvoltarea de capacități de interconexiune noi 

între statele membre, precum și că prețurile la 

energia electrică reflectă cererea și oferta reale. 

• Articolul 19 Sisteme de contorizare 

inteligentă 

(1)În vederea promovării eficienței energetice și 

a abilitării clienților finali, statele membre sau, 

atunci când un stat membru a stabilit astfel, 

autoritatea de reglementare recomandă călduros 

întreprinderilor din domeniul energiei electrice 

și altor participanți la piață să optimizeze 

utilizarea energiei electrice, printre altele, prin 

furnizarea de servicii de gestionare a energiei, 

prin elaborarea de formule inovatoare de 

stabilire a prețului și prin introducerea unor 

sisteme inteligente de contorizare, care sunt 

interoperabile în special cu sistemele 

consumatorilor de gestionare a energiei și cu 

rețelele inteligente în conformitate, cu normele 

aplicabile ale Uniunii în materie de protecție a 

datelor. 

✓  

✓ Directiva (UE) 2019/944 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iunie 2019 

privind normele comune pentru 

piața internă de energie electrică 

și de modificare a Directivei 

• Articolul 3 Obiectivul general 

obligatoriu al Uniunii pentru 2030 

(1) Statele membre asigură în mod colectiv 

faptul că ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut de energie al 

Uniunii în 2030 este de cel puțin 32 %. Comisia 
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2012/27/UE (reformare) analizează acest obiectiv, urmând să înainteze, 

până în 2023, o propunere legislativă vizând 

majorarea acestuia dacă se constată reduceri 

suplimentare substanțiale ale costurilor de 

producție a energiei din surse regenerabile sau 

dacă majorarea este necesară pentru îndeplinirea 

angajamentelor internaționale ale Uniunii în 

materie de decarbonizare ori dacă o reducere 

semnificativă a consumului de energie în Uniune 

justifică o astfel de majorare. 

✓  

✓ Strategia Națională 

✓ pentru Dezvoltare Durabilă a 

României 

✓ Orizonturi 2013-2020-2030 

• Orizont 2030. Obiectiv național: 

Alinierea la performanțele medii ale UE 

privind indicatorii energetici și de 

schimbări climatice; îndeplinirea 

angajamentelor în domeniul reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

concordanță cu acordurile internaționale 

și comunitare existente și implementarea 

unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice. 

• Se va extinde utilizarea tehnologiilor 

curate de producere a energiei electrice și 

căldurii bazate pe surse de energie și 

centrale electrice cu emisii foarte reduse 

de carbon, prevăzute cu facilitați pentru 

captarea și stocarea geologică a 

dioxidului de carbon. 

✓  
✓ Planul de dezvoltare regională 

Nord- Vest 2021-2017   

• 4.4 Promovarea utilizării sustenabile a 

resurselor energetice și valorificarea 

surselor de energie regenerabilă 

Acțiuni orientative: 

• Dezvoltarea sistemelor de producție de 

energie verde (mai ales energie 

geotermală, eoliană, solară sau din 

biomasă) 

✓  
✓ Strategia Energetică 2019-2030 

cu perspectiv anului 2050 

CAP. VI.2.5 Energie Eoliană și solară   

Fată de totalul capacităților instalate în anul 2018 

pentru producția de energie electrică, la nivelul 

anului 2030 se va înregistra o creștere a 

capacităților eoliene până la o putere de 4.278 

MW și a celor fotovoltaice de până la 3.140 MW.  

 

În anul 2030, din puterea totală instalată a 

sistemelor fotovoltaice, 750 MW vor fi realizate 

sub forma unor capacități distribuite deținute de 

prosumator de energie.  
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Pentru atingerea în anul 2030 a gradului de 

dezvoltare al valorificării acestor resurse 

regenerabile de energie,  sunt esențiale 

promovarea unor politici vizând: 

• realizarea capacităților de stocare a 

energiei și dezvoltarea rețelei de 

transport; 

• declararea unor zone de dezvoltare 

energetică utilizând surse regenerabile, 

pentru proiecte mari și asigurarea 

conectării la rețea prin grija 

Transelectrica; 

• asigurarea condițiilor care să permită 

înlocuirea capacităților la sfârșitul 

ciclului de viață; 

• dezvoltarea de capacități mici, distribuite 

și încurajarea prosumatorilor. 

 

O scurta trecere in revista a producției si pieței de energie electrica din Romania releva datele 

din diagrama următoare: 

 
 

 

*Sursa: https://www.sistemulenergetic.ro/  

Figura 1 – Producția si consumul de energie electrica in Romania in anul 2021 

Se poate observa ca energia fotovoltaica deține o pondere de doar 2% din totalul producției de 

energie, ceea ce denota faptul ca potențialul neutilizat încă in Romania este uriaș. 

Noile investiții in energie trebuie sa tina seama atât de prioritățile naționale in domeniul 

energetic si nevoii de diversificare a aprovizionării si de reducere a poluării, așa cum sunt 

acestea stipulate in strategia energetica naționala, cat si de constrângerile constructive ale 

Sistemului Energetic National. 

Investițiile in producția de energie regenerabila („verde”) au devenit o prioritate naționala in 

https://www.sistemulenergetic.ro/
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ultimii ani, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeana (2007). Conform 

documentelor de poziție pe Energie, ca si Strategiei Naționale in domeniu (vezi mai jos), 

Romania trebuie să ajungă in câțiva ani la o cota de 35% energie produsa din surse regenerabile, 

plecând de la actualul nivel mediu de 13% alte tipuri de energii regenerabile in afara de energia 

Hidro. Cu alte cuvinte, se așteaptă o creștere de 3 – 4 ori (estimare grosiera a ponderii in viitorii 

6 ani a ponderii energiei regenerabile produsa in Romania, alta decât cea hidro >10 MW. 
 

Conform  „Strategiei  energetice  a  României  pentru  perioada  2020  –  2035”,  „ponderea 

energiei electrice produse din surse regenerabile de energie trebuie sa reprezinte 35% din 

consumul intern brut de energie electrica in anul 2035.  
 

Strategia Energetica Naționala: Potențialul teoretic al Surselor Regenerabile de Energie din 

România este prezentat in tabelul 1. Potențialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, 

datorita limitărilor tehnologice, eficienței economice și a restricțiilor de mediu. 
 

Sursa   Potențial anual Aplicație 

Energie Solara 

60 PJ 

 

1,2 TWh 

Energie termica 

 

Energie electrica 

Energie Eoliana 

(potențial teoretic) 
23 TWh Energie electrica 

Energie Hidro 

din care sub 10 MW 

36 TWh 

3,6 TWh 
Energie electrica 

Biomasa și Biogaz 318 PJ 
Energie termica 

Energie electrica 

Energie Geotermala 7 PJ Energie termica 

 

Tabel 1 – Potențialul național al resurselor regenerabile (evaluare a ICEMENRG) 

 
 

Sursa Potențial anual Aplicație 

Energie Solara 

60 PJ 

 

1,2 TWh 

Energie termica 

 

Energie electrica 

Energie Eoliana 

(potențial teoretic) 
23 TWh Energie electrica 

Energie Hidro 

din care sub 10 MW 

36 TWh 

3,6 TWh 
Energie electrica 

Biomasa și Biogaz 318 PJ 
Energie termica 

Energie electrica 

Energie Geotermala 7 PJ Energie termica 
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*Sursa: MEF 
 

Figura 2 – Repartizarea potențialului de resurse regenerabile pe teritoriul României 
 
 

Legenda: 
I. Delta Dunării (energie solara); 

II. Dobrogea (energie solara și eoliana); 
III. Moldova (câmpie si podiș - microhidro, energie eoliana și biomasa); 

IV. Munții Carpați (IV1 – Carpații de Est; IV2 – Carpații de Sud; IV3 – Carpații de Vest ( 

biomasa, microhidro); 

V. Podișul Transilvaniei (microhidro); 

VI. Câmpia de Vest (energie geotermala); 
VII. Subcarpații(VII1 – Subcarpații Getici; VII2 – Subcarpații de Curbura; VII3 – Subcarpații 

Moldovei: biomasa, microhidro, solara); 

VIII. Câmpia de Sud (biomasa, energie geotermala și solara). 
 
 
 

Oportunitatea Investiției - Scopul și importanta obiectivului de investiții; 
 
 
 
Scopul principal al investiției este de a produce energie electrica prin forte proprii, într-un 

mod  ecologic,  pentru  a  beneficia  de  economii de cost legate de consumul de energie electrica 

din rețea.  

Din punct de vedere financiar, se preconizează ca investiția sa se recupereze in mai puțin de patru 

ani. Pe durata de funcționare, energia produsa va compensa energia care ar trebui consumata din 

rețea.  Potențialul zonei este unul bun, după cum se poate vedea si pe harta de mai jos: 
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Figura 3 – Repartizarea potențialului energetic solar electric pt. orientare optima pe teritoriul 

României 

 

Utilitatea și modul de încadrare în planurile de urbanism; 
 

Parcurile Solare și-au dovedit utilitatea publica în marea majoritate a țărilor cu economii 

puternice,  pe  mai  multe  fronturi.  
 

În acest moment, terasa propusa pentru clădirea care urmează sa se modernizeze este 

neproductiva, nefolosita, si are un potențial de montare panouri fotovoltaice pe întreaga sa 

suprafața, conform raportului de evaluare prezentat in Anexa 1 – Raport de potențial fotovoltaic. 
 

 

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 
 

In prezenta documentație este tratat un obiectiv cu trei amplasamente, considerate ca un tot unitar, 

pentru care se dorește montajul de panouri fotovoltaice pentru susținerea autoconsumului 
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A. Stația de Tratare Apa din  Localitatea Doba   

 

Obiectivul  pentru care se analizează soluțiile  de eficientizare energetica este  amplasat in 

localitatea Doba, județul  Satu Mare. 

Construcția este  formata din:  corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe. 

Funcția principala a construcției este de clădire publica. Categoria de importanta este – C, 

importanta normala. Clădirea prezintă gradul de rezistenta la foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei centrale electrice fotovoltaice, 

racordata la instalațiile electrice interioare si posibilitățile de reducere a consumului  de   energie  

electrica  prin  producerea  locala   de   energie  din   surse regenerabile. 

Obiectivul este alimentat din LEA 20 kV Puțuri Doba, cu conductoare Al–Ol 50/8mmp racordat 

din stâlpul  60 din LEA 20 kV Puțuri Doba-St. Vetiș (alimentare de baza), pana la stâlpul  113 

din LEA 20 kV Puțuri Doba-St. Vetiș (alimentare de rezerva), L = 6700 m. 

Punctele de delimitare sunt  la clemele  de racordare a conductoarelor la stâlpul  60 si la stâlpul  

nr.113 din LEA 20 kV Puțuri Doba – St. Vetiș. 

Stația   de   Tratare  a  Apei  Potabile   din   Localitatea  Doba,  Județul  Satu  Mare  este alimentata 

din  PTA nr. 5722  pana  in  Tabloul  General intern cu cablu  2 (185)mmp- Cupru, Întrerupător 

automat 630 A, IV, Ireg = 553A. 

- Tensiunea la borne: 230/400 V. 

- Frecventa: 50 Hz. 

 

Instalațiile electrice care deservesc APASERV, localitatea Doba, cuprind 

- Instalația de alimentare cu energie electrica 20 kV 

- Instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația  de pompe  incendiu 

- Instalația electrica care alimentează serverele 
 
 
In urma vizitei pe amplasament s-a constatat ca instalațiile electrice sunt  în stare 

corespunzătoare, se aplica revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, 

iar documentațiile tehnice ale instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea total instalata este de 300 kVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera  (echiv. tone CO2): 290.63 tone CO2/an, conform 

etichetei de energie primita de la furnizorul  de electricitate. 

 

Clima și fenomene naturale specifice zonei: 

- altitudine: aproximativ 360 m; 

- zona meteo: zona A după PE 106/95; 

- zona de poluare: zona nepoluata (conf. NTE 001/03/00); 

- alte condiții specifice zonei: zona locuita din localitatea Doba, județul  Satu Mare; 

 

Regimul de lucru: 

- Regim de lucru în schimburi: 3; 
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- Regim de lucru intre orele: 00.00 – 24.00; 

- Regim de lucru in zile pe săptămâna: 7 

 

B. Stația de epurare Satu Mare 

 

Obiectivul pentru care se analizează soluțiile de eficientizare energetica  este amplasat pe Strada 

Gabriel Georgescu Nr 101, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare. 

Construcția este formata din: corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe . 

Funcția principala a construcției este de clădire publica. 

Categoria de importanta este – C, importanta normala. Clădirea prezinta gradul de rezistenta la 

foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei centrale electrice fotovoltaice, 

racordata la instalațiile electrice interioare si posibilitățile de reducere a consumului de energie 

electrica prin producerea locala de energie din surse regenerabile. 

Obiectivul este alimentat din Bara 6kV din Stația de transformare Satu Mare 1, realizat cu cablu 

A2XS2Y 3x1x240mmp, in lungime de 3980m din celula APASERV SATU MARE S.A. pana la 

PTZ nr. 1238  din Stația de Epurare. 

-  Postul de transformare PTZ nr. 1238 este echipat cu: 

• celule linie – 2 buc., cu AAR între ele; 

• celula măsura – 1buc. ; 

• celulă trafo – 3 buc.; 

• Trafo 1, 6/0.4 kV- 2000 kVA; 

• Trafo 2, 6/0.4kV – 2000kVA; 

• Trafo 3, 6/0.4kVA; 

• TDRI 1 – 0.4kV; 

• TDRI 2 – 0.4 kV; 

• TDRI 3 – 0.4kV. 

• LES 0.4 kV este realizat cu cablu 3x240+120 mmp, n lungime de 206m, din TDRI 1 PTZ 

nr. 1238 Stația de Epurare pana la TG Generator. 

• Grup de cogenerare echipat cu un generator sincron de 350kW. Racordul acestuia făcând-

se de la barele de 0.4kV ale trafo 1 si trafo 2 existente. 

• Măsura energiei se realizează prin grup măsura indirecta, în stația Satu Mare 1, prin 

reductori de curent 3xTC 400/5/5A din celula de linie 6 kV Apaserv, reductori de tensiune 

6/0,3/0.1/0.3/0.1/3kV din celula de măsura si contor de măsura si contor electronic trifazat 

5A, cu curba de sarcina, dublu sens, telecitire. 

 

 

Instalațiile electrice care deservesc APASERV SATU MARE S.A., cuprind: 

- Instalația de alimentare cu energie electrica 6 kV 

- Instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația de pompe incendiu 
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In urma vizitei pe amplasament s-a constatat ca instalațiile electrice sunt în stare 

corespunzătoare, se aplica revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, 

iar documentațiile tehnice ale instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea totala instalata este 1.95 MVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera (echiv. tone CO2): 1050,19 tone CO2/an, conform 

etichetei de energie primita de la furnizorul de electricitate. 

 

C. Uzina de apa Mărtinești 

 

Obiectivul  pentru care se analizează soluțiile  de eficientizare energetica a stației de  tratare a 

apei este amplasat în loc. Mărtinești, pe drumul Satu Mare – Odoreu. 

Construcția este formata din: corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe.  

Funcția principala a construcției este de clădire publica. 

Categoria de importanta este – C, importanta normala. 

Clădirea prezinta gradul de rezistenta la foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei  centrale electrice fotovoltaice,  

racordata  la  instalațiile  electrice  interioare  si  posibilitățile  de reducere a consumului de energie 

electrica prin producerea locala de energie din surse regenerabile. 

 

Obiectivul este alimentat prin două circuite astfel: 

1. Circuitul 1.  

- Circuit LES + LEA 6 kV conectat cu 2 cabluri tip 3xA2XS2Y 1x150  mmp  + LEA 6 kV 

cu conductor Ol-Al 3x120/21 mmp, L = 1480  ml si 2 cabluri 3 x A2YSY 1x150 mmp, L 

= 100 ml între celula 6 kV Uzina de apa Circuitul II, Stația 110/20/6 kV Abator si Stația 

de conexiune 6 kV, S.C. 1015 Uzina de Apa. 

- LES 6 kV realizata cu 2 cabluri tip 3xA2YSY 1x150  mmp, L=150 mmp, L = 1640 ml 

între Celula 6 kV Uzina de apa Circuitul I, Stația 110/20/6  kV Abator si Stația de 

conexiune 6 kV SC 1015 Uzina de Apa. 

- Stația  de conexiune 6 kV (SC 1015  Uzina de Apa), echipata cu doua  sisteme de bare,  

cupla    transversala,  7  celule  de  linie,  1  celula  de  măsura,  1  celula  cu descărcător 

si 1 celula trafo cu transformator de 6/0.4kV, 100 kVA. 

 

 

2. Circuitul 2 

- Circuit LES+LEA 6 kV realizata cu cablu ACHPbl 3x120  mmp, L =400 ml + LEA 6 kV 

realizata cu conductor OlAl 70/12 mmp, L = 2470  ml + LES 6 kV realizata cu cablu  

A2XS2Y 3x1x150 mmp, L = 165  ml + LES 6 kV realizata cu cablu  3x150 mmp, L = 90 

ml, între Celula 6 kV Uzina de apa din Stația  110/20/6 kV SM1 si PA 1008 Uzina de Apa 

Mărtinești. 

- PA 1008  Uzina  de  Apa Mărtinești,  echipat cu doua  sisteme de  bara,  cu cupla 

longitudinala, 4 celule de linie. 

Măsura energiei electrice pe circuitul nr.1 este realizata prin TT. 6/0,1 kV si TC 300/5A si contor 

electronic, care sunt amplasate în celulele 6 kV Uzina de apa Circ. I si Uzina de apa Circ.II, Stația 

110/20/6 kV Abator. 

Măsura energiei electrice pe circuitul nr.2 este realizata prin TT. 6/0.1 kV si TC 200/5A si contor 

electronic, care sunt  amplasate  în celula  de linie (dinspre St. 110/26/6 kV SM 1) la PA 1008 

Uzina de Apa Mărtinești. 
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Tensiunea în punctele de delimitare este de 6 kV.  Frecventa standard 50 Hz. 

 

Instalațiile electrice 

Instalațiile electrice care deservesc APASERV SATU MARE S.A., Uzina de Apa Mărtinești, 

cuprind: 

- Instalația de alimentare cu energie electrica 20/6 kV 

- instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația  de pompe  incendiu 

In  urma vizitei  pe  amplasament s-a  constatat ca  instalațiile electrice sunt  în  stare 

corespunzătoare, se aplica revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, 

iar documentațiile tehnice ale instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea totala  instalata este de 2.65 MVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera (echiv. tone  CO2): 1489 tone CO2/an, conform 

etichetei de energie primita de la furnizorul de electricitate. 

Clima și fenomene naturale specifice zonei: 

- altitudine: aproximativ 125 m; 

- zona meteo:  zona A după PE 106/95; 

- zona de poluare: zona nepoluata (conf. NTE 001/03/00); 

- alte condiții specifice zonei: zona locuita din loc. Mărtinești, județul  Satu Mare; 

 

Regimul de lucru: 

- Regim de lucru în schimburi: 3; 

- Regim de lucru între orele: 00.00 – 24.00; 

- Regim de lucru în zile pe săptămâna: 7; 

 

Consumul anual de energie electrică este de 9800 MWh – stabilit ca nivel de referință, si 

înregistrat pe parcursul a 12 luni, din Mai 2021 pana in Aprilie 2022, după cum urmează: 

Amplasament 

2021 2022 

mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. 
Total 

anual 
Uzină apa 

Mărtinești 
412.877 418.310 458.205 434.388 411.900 429.622 449.201 504.634 498.125 441.221 472.404 435.901 5.453.953 

Uzina apă+ 

Captare 

DOBA 

95.659 104.355 108.282 101.464 96.142 97.550 96.432 101.034 100.844 94.538 101.512 91.980 1.175.553 

Stația de 

Epurare SM 
297.394 283.214 276.475 262.483 252.389 259.666 254.803 246.202 248.443 229.656 263.602 260.880 3.170.660 

Total general 9.800.166 

 

Tabel 2. Consumul anual de energie electrica 

 

Emisiile de gaze cu efect de seră (echiv. tone CO2): 2830 tone CO2/an, conform etichetei de 

energie primită de la furnizorul de electricitate. 
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Figura 4. Eticheta energiei electrice a furnizorului de energie. 

 

2.4 Analiza evoluției cererii de bunuri și servicii 
 

Apaserv Satu Mare si-a stabilit ca obiectiv strategic  pe  termen  lung, implementarea unui  pachet 

de soluții  pentru creșterea eficientei  utilizării energiei in clădirile in  care își  desfășoară 

activitatea si la  nivelul  echipamentelor si  sistemelor electrice. 

Apaserv Satu Mare si-a stabilit  ca obiectiv  realizarea unei centrale electrice fotovoltaice,   cu   

ajutorul   căreia   sa    se   asigure   parțial   necesarul   de    consum electroenergetic al 

echipamentelor si sistemelor din cadrul stației. 

In  același  timp,  pentru compania Apaserv Satu Mare, preocuparea reducerii constante a  

costurilor energetice este  semnificativa, în  strânsă corelare cu  direcția strategica de a asigura 

servicii de calitate si maxima siguranța. 

Prețul și fiabilitatea aprovizionării cu energie, în special energie electrica, reprezintă elemente de 

baza în strategia unei companii. Prețul energiei electrice are o importanta deosebita  pentru 

competitivitatea la  nivel   internațional,   întrucât  energia  electrica reprezintă de  obicei  un  

procent semnificativ din  totalul  costurilor cu energia pentru consumatorii industriali si pentru 

furnizorii de servicii. 

Spre deosebire de prețul combustibililor fosili, care sunt  de obicei comercializați pe piețele  

globale la preturi relativ uniforme, în cazul energiei electrice exista  o mai mare varietate de  

preturi la nivelul  statelor membre ale  UE. Prețul energiei electrice este într-o anumita măsura, 

influențat de prețul combustibililor primari si nivelul de taxare, dar, si mai recent, de costul 
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certificatelor de emisii de dioxid de carbon, dar si de nivelul de taxare si in cazul tarii noastre, de 

cotele de certificate verzi si componenta de cogenerare. 

Aceste  aspecte au fost abordate într-o Comunicare a Comisiei  Europene  Răspunsul  la 

provocarea reprezentata de preturile petrolului (COM(2008)  384), care îndemna UE sa devina  

mai eficienta  în ceea ce privește utilizarea energiei si mai puțin  dependenta de combustibili  

fosili,  în  special   prin  respectarea  modului de  abordare  prezentat  în pachetul schimbări 

climatice si energii regenerabile. 

UE a acționat în vederea liberalizării pieței  energiei electrice si gazelor începând cu 

cea de-a doua  jumătate a anilor 1990. Directivele adoptate în 2003  au stabilit  regulile comune  

pentru piețele  interne ale energiei electrice si gazelor naturale. Au fost stabilite termene limita   

pentru  deschiderea piețelor,  permițând-le  clienților sa  își  aleagă furnizorul: începând de la data  

de 1 iulie 2004  pentru întreprinderi si începând de la data  de 1 iulie 2007  pentru toți consumatorii 

(inclusiv  pentru cei casnici). Unele state membre ale UE au anticipat procesul de liberalizare, în 

timp  ce altele  au acționat mult mai lent în ceea ce privește adoptarea masurilor necesare. Într-

adevăr, în cazul multor piețe  de energie electrica si gaze naturale rămân bariere semnificative de 

pătrundere, așa  cum  se  poate   vedea   din  numărul de  piețe   care sunt   încă  dominate de  către 

furnizorii (din proximitate) care dețin monopolul. 

In iulie 2009, Parlamentul European si Consiliul au adoptat un al treilea pachet de 

propuneri legislative  http://ec.europa.eu/energy/node/50 menit  sa asigure o alegere reala  si  

eficace  a  furnizorilor,  precum si  beneficii   pentru clienți.  Se  considera ca transparenta sporita 

în ceea ce privește preturile energiei electrice si gazelor ar trebui sa  contribuie la  promovarea 

concurentei loiale, prin încurajarea consumatorilor sa aleagă   între   diferite  surse  de   energie  

(petrol,   cărbune,  gaze   naturale  si surse regenerabile de energie) si diferiți furnizori. 

Transparenta  prețului  energiei poate   fi  asigurata intr-un mod  mai  eficace  prin 

publicarea si difuzarea pe o scara cat mai larga a preturilor si a sistemelor de stabilire a prețului 

posibile. 

Pentru consumatorii non-casnici (definiți în sensul  prezentului articol drept consumatori mijlocii  

cu  un  consum   anual  între 500  MWh si  2000  MWh), preturile energiei electrice in prima 

jumătate a anului 2022 au atins valori foarte mari, după cum se poate vedea si din figura 

următoare: 

 

http://ec.europa.eu/energy/node/50
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Figura 5. Evoluția preturilor la energia electrica in Romania, referința Octombrie 2021 

 

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 
 

Obiectivele realizării investiției într-o centrala electrica fotovoltaica sunt: 

- Reducerea  consumului  de   energie  electrica  din   surse  convenționale,   prin producerea 

de electricitate la nivel local din surse regenerabile de energie; 

- Reducerea costurilor cu energia electrica; 

- Extinderea graduala a proiectului si în  alte  locații  pe  măsura identificării de surse 

financiare (ne)rambursabile. 

In plus, principalul obiectiv urmărit, conform ghidului specific al Măsurii de Investiții I1 PNRR 

este - Producție majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea de noi 

capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate, 

contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. 

Energie, măsura de investiții I1. Noi capacități pentru producția de energie electrică din surse 

regenerabile. 

 

In  urma realizării investiției se  preconizează reducerea consumurilor de  energie electrica 

produsa din  surse de  combustibil fosil  si  implicit  reducerea costurilor cu energia preluata din 

sistemul de distribuție a energiei electrice. 

Producerea energiei din surse regenerabile necesita investiții financiare relativ ridicate. 

 

In  prezent,  accesarea  proiectelor  de  finanțare  pare o  soluție   viabila  pentru ca producerea 

de energie sa fie mai accesibila. Astfel, în realizarea unui profil al producătorului  de   energie  

din   resurse  regenerabile,  s-a evidențiat existenta legăturii dintre influenta costului  acestui  tip 

de energie si inițierea respectiv accesarea proiectelor europene de finanțare în domeniu. 

In   acest   sens   Apaserv Satu Mare, in   cadrul  Studiului   de   fezabilitate  propune   o  serie 

particularități, cum ar fi: 

- Numărul de panouri fotovoltaice, dimensionate astfel  încât  sa ocupe  suprafețele 

acoperișului situat  in raza de acțiune a soarelui; 

- Profilul de consum  actual (variații zilnice, orare ale puterii electrice absorbite); 

- Sezonalitatea consumului (iarna, vara etc); 

- Tipul  de  activitate desfășurată  (consum aferent  echipamentelor si  sistemelor electrice, 

respectiv consum  pentru asigurarea confortului microclimatic interior din clădire – 

HVAC, iluminat, apa calda menajera); 

- Orientarea posibila  și dispunerea panourilor fotovoltaice (sud, sud-est, sud-vest, est); 

- Soluții tehnice de distribuție interioara a energiei electrice si eventual alimentare locala a 

consumatorilor apropiați de centrala fotovoltaica (rețele actuale, rețele noi etc.); 

 

Centrala Electrica fotovoltaica se va amplasa pe acoperișul Clădirilor existente după cum 

urmează: 

- La Uzina de Apa de la Mărtinești, pe clădirile C3, C4, C13 din CF 102596, in suprafețe 

de 2521, 1075, 607 mp, 400 kW fotovoltaic; 

- Uzina de Apa din Doba, pe clădire C1 si C5, din CF 100704, in suprafețe de 501 si 114 

mp, 190 kW  fotovoltaic 

- La Stația de Epurare Satu Mare pe clădirea din zona de nord est a parcelei cu CF nr 11227 

C1, in suprafața de 3450 mp – 400 kW  

In total, pe cele 3 amplasamente, se dorește montarea a 990 kW fotovoltaic. 
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Acest sistem, montat spre sud, la o inclinație medie de 15gr, va produce estimativ ca 1114 

MWh/an, ceea ce va acoperi cca 11% din necesarul de energie anual al celor 3 amplasamente 

(indeplinind, astfel, cerinta ca min 50% din energia produsa sa fie alocata consumului propriu, 

conform ghidului de finanțare). 

 

Principalele funcții pe care CEF le îndeplinește sunt: 

 

o captarea energiei solare, 

o transformarea acesteia în energie electrica (curent continuu, tensiune si curent variabile), 

o regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici 

standard), 

o furnizarea energiei electrice spre Tabloul general al beneficiarului si consumul intern 

 

Captarea energiei solare se realizează prin intermediul unor celule fotovoltaice. Acestea 

sunt fabricate din semiconductori, cel mai frecvent pe baza de siliciu - monocristalin policristalin 

sau amorf. Acestea sunt în principiu diode sau joncțiuni P-N cu suprafața mare, care  prin  

culoarea  închisa  a  materialelor  din  componenta,  captează  marea  majoritate  a energiei solare 

(fotonilor incidenți).  O celula fotovoltaica clasica, bazata pe siliciu cristalin produce energie 

electrica cu o tensiune de aproximativ 0,5 V si un curent proporțional cu iradianta, suprafața 

efectiva si eficienta celulei. Cantitatea de energie electrica produsa de o celula fotovoltaica poate 

fi influențata de o multitudine de alți factori: tensiunea de la borne, temperatura, etc. Un număr 

de celule fotovoltaice pot fi conectate in serie si paralel si montate intr-un sistem etanș, in 

general, intre o foaie de sticla securizata si una de Tedlar montate  într-o  rama  din  profil  de  

aluminiu  extrudat.  O  dimensiune  populara  este  de aproximativ  2300mm  x  1150mm,  cu  

o  suprafața  de  aproximativ  2.4  m
2
. Cu  o  eficienta obișnuita pentru tehnologia de construcție 

pe baza de siliciu cristalin de aproximativ 21%, panoul fotovoltaic poate produce in condiții de 

test standard (STC) aproximativ 500W. 

Transformarea energiei solare în energie electrica se produce la nivelul joncțiunii P-N si se 

datorează fotonilor din radiația solara care ciocnesc electronii din banda energetica de valența 

(starea legata în structura cristalina), transferându-le îndeajuns de multa energie încât aceștia trec 

în banda energetica de conducție promovând circulația electronilor în direcția dictata de 

polaritatea joncțiunii. Acest fenomen, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de Efect 

Fotovoltaic sta la baza ficționării celulelor fotovoltaice. 

 

Celulele fotovoltaice sunt conectate în serie și paralel sub forma de panouri pentru a realiza puteri 

ce pot fi folosite în aplicații multiple în funcție de necesitați. În cazul de fata, panourile au o 

putere nominala (garantata de producător cu o anumita toleranta). 

 
Panouri sunt conectate în serii cumulând o putere instalata  de cca. 990kWP  pentru întreaga 

instalație. Altfel spus, atunci când condițiile sunt similare cu cele standard (STC - standard 

test conditions) care sunt reprezentate de  temperatura celulelor fotovoltaice componente de 

25 °C, viteza vântului de 1 m/s, spectrul radiației incidente AM 1.5 si iradianta de 1000 
 

W/m
2
, aceasta instalație produce energie electrica la un nivel de putere de 990 kW. Condiții 

normale de funcționare nu pot fi similare cu cele standard decât foarte rar astfel ca instalația 

poate produce la un moment dat mai mult (in condiții de temperatura scăzută, atmosfera 

uscata si lipsita de aerosoli, albedo apropiat de unitate, in condiții de margine de nor, etc) sau 

mai puțin decât puterea instalata (in condiții opuse celor precedente). 
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Energia electrica produsa de panourile de celule fotovoltaice este sub forma de curent continuu 

(DC) si este neregulata (tensiune si curent variabile), dificil de transportat și folosit. 

Transformarea energiei electrice într-o forma transportabila și folosibila sau regularizarea 

energiei electrice. Regularizarea se realizează cu ajutorul invertoarelor ce transforma energia 

electrica generata sub forma de curent continuu (CC) în curent alternativ CA ce poate fi furnizata 

in Sistemul Energetic National (SEN). Regularizarea, are in total o eficienta medie Euro eta ηeuro 

de 97,0% și maxima de 98,6%.  Eficienta mare se datorează in parte facționarii la tensiuni mari 

de pana la 1000V pe partea de CC care implica pierderi mici pe liniile conectare si o ajustare 

permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) pe partea de 

CC, printr-o transformare foarte eficienta in CA si prin lipsa transformatoarelor intermediare 

ridicătoare de tensiune pe partea de CA. 

 

Pentru locația aleasa, 47.803” N, 22.865 ”E, nivelul iradierii solare anuale este de 1438.54 

kWh/m2
 
(Fig. 4).  (conform cu modelul PVGIS, valorile cele mai actuale la momentul redactării-

Mai 2022) 

 
 

Fig. 6 – Potențialul Solar Energetic Anual pentru Panouri Fotovoltaice cu Înclinare 15Gr 
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Capitolul 3. Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiții 
 

3.1 Descrierea soluției propuse 
Sistemul Fotovoltaic (totalitatea modulelor fotovoltaice) este compus din panouri fotovoltaice 

montate pe suporți de profil de aluminiu protejate împotriva coroziunii. Deși un sistem de 

montare cat se poate de simplu, s-a dovedit a fi o alegere foarte buna in implementarea altor 

proiecte similare. Sistemul asigura rigiditate, stabilitate termica și chimica, rezistența la 

intemperii, încărcările statice și dinamice la care întreaga instalație va fi supusa. Impactul asupra 

solului, apei si aerului este practic inexistent, aceste instalații fiind total inofensive pe durata lor 

de viată. 

 
 

In cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate si în conformitate cu H.G. 907/2016 privind 

documentațiile  tehnico   economice  aferente  obiectivelor  de  investiții  finanțate  din fonduri 

publice  s-au identificat si propus 2 scenarii fezabile de implementare al obiectivului de investiții; 

 
3.2 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de 

investiții pot fi atinse 
Potențialul de generare fotovoltaica a energiei electrice depinde de zona geografica si de 

caracteristicile materialelor utilizate. 

Tehnologia utilizata  este   aceea  de  captare si  transformare  a  energiei solare  în energie  

electrica  cu  ajutorul  instalațiilor fotovoltaice.  O  astfel   de  instalație  este compusa de  regula 

din  mai  multe  module   care transforma razele solare în  curent electric. 

Un astfel de modul este  compus  din mai multe  celule fotovoltaice. Pentru acestea se folosește 

siliciu monocristalin sau  policristalin, în funcție  de  procedeul de  producție. Ele  se  compun 

din  straturi din  material  semiconductor  dopat   în  mod  diferit (de exemplu  cu fosfor, arsen, 

bor sau iridiu), care au proprietatea de a transforma lumina solara direct în tensiune electrica. 

Aceasta  proprietate se numește  efect fotovoltaic, iar tehnica, care a preluat aceasta 

denumire, este fotovoltaica (PV). Principiul consta  în producerea unei tensiuni electrice între 

celula  asupra căreia cad razele solare si cea care este  plasata în spatele ei. Prin acest circuit 

trece curent electric. 

Pana de curând, aproape toate  celulele solare erau realizate din siliciu. Cea mai mare cota  de 

piața  o au celulele  din siliciu monocristalin si policristalin, care sunt  produse prin taiere din 

blocuri de siliciu de 12,5x12,5 cm si o grosime de 0,3 mm. Ele dau  un randament destul  de bun  

de 18%, respectiv 16%. Celulele din siliciu amorf, care sunt produse cu mai puțin  material si 

deci si mai ieftine, au un randament de doar 7,5%, care se mai diminuează ca grad de randament 

al modulului. 

Siliciul amorf poate  fi aplicat ca strat cu o grosime de doar câteva miimi de milimetru pe un 

substrat. Produse pe suprafețe mari, ele reduc astfel necesarul de circuite dintre celule, ceea  ce 

permite o mai  buna  folosire a suprafeței. Astfel, sunt  posibile  soluții eficiente  din punct  de 

vedere economic  si cu aceasta tehnologie. 

Pentru ambele tipuri de celule, producătorii oferă o garanție de 20 până la 25 de ani. 
 
Alte tehnologii, precum cea cu cadmiu  - telur sau cupru – indiu - seleniu  (CIS, CIGS), care de 
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asemenea pot fi aplicate în straturi subțiri, au jucat un rol secundar pana  acum, ele fiind folosite 

doar la scara mica. 

Pentru a produce energie electrica se cuplează de regula 36 pana la 72 de celule. Dar, celula  care 

este  expusa  celei  mai  reduse intensități ale  luminii  solare decide  asupra fluxului de curent si 

cu aceasta asupra randamentului întregului modul. De aceea, deja mici conuri de umbra pot 

limita puternic randamentul. Aceasta, cu atât mai mult, cu cat in practica sunt cuplate de regula 

pana la patru „Șiruri“, acestea fiind cablate  între ele. 

Instalațiile  fotovoltaice sunt   folosite   ca  sisteme  de  sine  stătătoare sau  cuplate. Sistemele  

de  sine  stătătoare sunt  cele  de  dimensiuni mici, ca  de  exemplu   cele  din domeniul 

campingului sau  cele  pentru semnele de  circulație, care au  nevoie  de  un acumulator 

reîncărcabil. 

Instalațiile   de   dimensiuni  mai   mari,   pe   spații  virane  neutilizate,  parcări, acoperișuri, 

fațade sau direct pe sol sunt folosite cuplat la rețeaua electrica interioara, pentru a o alimenta cu 

energia astfel produsa. 

Aceasta soluție tehnica trebuie sa satisfacă următoarele cerințe funcționale: 

• sistem  de panouri fotovoltaice interconectate 

• sistem  suport de susținere a panourilor solare 

• tablouri de automatizare si transfer energie electrica 

• sistem  controller de rețea si monitorizare energie. 
 
În cazul concret al Stației de Tratare a Apei din loc. Doba, panourile fotovoltaice vor fi amplasate 

deasupra suprafețelor de teren disponibile din incinta stației de epurare, prin construirea unei 

Structuri metalice de susținere montata direct pe acoperiș. Randamentul panourilor solare va  

scădea  in  timp.  Ritmul  de  scădere in  timp  al randamentului este garantat de fiecare producător 

de panouri solare. 

Uzura panourilor  este  data   de  mediul   înconjurător si  modalitatea de  montaj a acestora. 

In dimensionarea realizata, s-a considerat puterea electrica de vârf a unui panou  in 2 scenarii, 

iar varianta constructiva finala va fi decisa de către Proiectant. 

 
Potențialul  tehnologiilor  solare  pentru  reducerea  consumurilor  energetice  s-a evaluat pornind 
de la amplasamentul halelor, după cum urmează: 

 

Scenariile tehnico-economice propuse sunt in număr de doua după criteriul bazat pe numărul de 

module sau capacitatea nominala unitara a acestora si folosirea invertoarelor ce incorporează 

sau nu transformatorul ridicător de tensiune; Astfel, putem avea 3 module generator fotovoltaice 

de 990 kW putere instalata totala, echipate cu invertoare de 50 kW putere maxima, furnizând 

energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV. 

 

 

 

Dintr-o alta perspectiva tehnica, a puterii nominale a panourilor fotovoltaice, putem avea doua 

scenarii: 

1)  1.980   panouri   fotovoltaice   cu   putere   nominala   de   500W,   interconectate reprezentând 

o putere instalata  totala de fix 990 kiwi. 
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2)  2.475 panouri  fotovoltaice  de  400W,  interconectate  reprezentând  o  putere instalata  totala 

de fix 990 kWP. 
 

Evaluarea financiara a celor doua variante din primul scenariu demonstrează ca varianta 1) este 

superioara prin utilizarea a 20 invertoare care asigura modularitatea, dar si varianta cu panouri 

de 500 W, mult mai economice, fiind producție de serie mai mare.  
 

In concluzie, recomandam scenariul tehnic 1) bazat pe 3 module generatoare fotovoltaice 

de 400, 400 si 190 kW echipate cu invertoare de 50 de kW si folosind 1980 panouri 

fotovoltaice de 500Wp  nominal reprezentând o putere instalata  de 990 kWP  pentru 

întreaga instalație.   Trebuie reținut totuși ca recomandarea este bazata pe situația pieței la 

momentul redactării prezentului studiu (Mai 2022) cu mențiunea ca deși mai avantajos in 

prezent, variațiile de pe piața pot aduce schimbări majore. In cazul in care preturile evoluează 

intr-un mod foarte diferit, sau se poate folosi o oportunitate de pe piața de profil, o alta soluție 

se poate dovedi mai productiva, ieftina sau rapid de implementat. 
 

 
 

3.3 Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica. 
 
 

Termenul fotovoltaic vine din grecescul "phos" ce înseamnă lumina si "volt", unitatea de măsura 

pentru potențialul electric (numit după Alessandro Volta). Fenomenul fotovoltaic este 

fenomenul de conversie a luminii in electricitate, respectiv a energiei fotonilor in energie 

electrica.  Cu  alte  cuvinte  înseamnă  conversia  luminii  in  curent  electric.  Toate  formele 

radiației solare, directa, difuza si reflectata de sol, contribuie la proces. Acest proces are loc la 

nivelul celulei fotovoltaice (solara) ce poate fi, in funcție de structura materialului si tehnologia 

de fabricare folosite, amorfa, policristalina sau mono cristalina. De cele mai multe ori acest 

material este siliciul. Panourile solare (numite si fotovoltaice pentru a le diferenția de cele 

termice) constau din mai multe celule fotovoltaice, conectate electric si de obicei închise ermetic 

intre o foaie de sticla si una de tedlar si montate într-o rama de aluminiu extrudat. 

 
Panourile Foto-Voltaice (PV) sunt construite dintr-un număr de celule solare înseriate si montate 

sub forma de panouri pentru a fi ușor manipulate si conectate. Celulele solare conțin o (sau mai 

multe) joncțiune P-N construita din materiale semiconductoare dopate corespunzător si care 

expusa la radiația solara, in urma efectului fotovoltaic prin care fotonul absorbit scoate un 

electron din banda energetica de valenta (starea legata cristalina) si-l promovează in banda 

energetica de conducție creând o pereche electron-gol si o diferența de potențial, devine o sursa 

de energie electrica cu o tensiune de ~0.55V si un curent care depinde de suprafața joncțiunii 

(celulei solare) si alți factori. Curentul produs scade cu creșterea temperaturii si creste cu 

iradianta si suprafața celulei fotovoltaice  (mai mulți fotoni produc mai multe perechi electron-

gol). 

 
Puterile instalate ale panourilor fotovoltaice variază in funcție de aplicație si pot fi de la 

câțiva mW (folosite la ceasuri de mana, calculatoare de buzunar etc...) pana la cca. 700W sau 

mai mult. Energia electrica produsa este sub forma de curent continuu si pentru un panou 

fotovoltaic  anume  ea  variază  funcție  de  iradianta  solara  (cantitatea  de  energie  solara 

absorbita  de  unitatea  de suprafața  de  panou  in  unitatea  de timp),  temperatura  celulelor, 

vechime etc. 
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Mai multe module solare împreuna cu alte componente (cabluri de conectare pentru curent 

continuu, cutii de interconectare, invertoare, cabluri de conectare de curent alternativ, 

transformatoare...) pot forma un sistem fotovoltaic. 

 
Tehnologia bazata pe siliciu monocristalin este preferata in general deoarece este una matura, 

oferă module cu eficiente relativ mari, preturi de achiziție medii-scăzute si garanții de 

productivitate de 85% din valoarea nominala la 25 ani de folosire. Modulele bazate pe 

aceasta tehnologie, cu puteri nominale de cca 400-600W, sunt o varianta populara printre  

fabricanții  din  domeniu.  Orientarea  panourilor  fotovoltaice  este  importanta  si  in general 

trebuie sa fie orientate către sud (in emisfera nordica), inclinate la un unghi ușor mai mic decât 

latitudinea locației. In cadrul evaluării detaliate a potențialului energetic solar electric 

realizata s-a   optat pentru o orientare de -10º si o inclinare de 15º.    

Montarea se face pe structura speciala de aluminiu, montata lestat.   

 

O alta componenta importanta a sistemului fotovoltaic o reprezintă invertorul ce transforma 

energia   electrica   produsa   de   generator   din   curent   continuu   in   curent   alternativ,   o 

condiționează si pregătește calitativ pentru livrarea in sistemul energetic național (SEN). 

Piața internaționala de invertoare oferă o varietate mare de produse care in marea lor majoritate 

sunt destinate utilizatorilor cazici si nu se pretează la condițiile si dimensiunile instalației avute 

in vedere aici. Fabricanții de invertoare de mare putere cu experiența de zeci de ani si produse 

ce si-au dovedit deja fiabilitatea, calitatea, siguranța in folosire etc, pot fi enumerați pe degetele 

de la o mana. Invertoarele disponibile pe piața, au dimensiuni relativ fixe. In varianta 

constructiva aleasa, invertoarele au o capacitate nominala de 50 kW dar pot, pentru scurte 

perioade de timp sa funcționeze la o capacitate mai mare.  
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3.4 Date Tehnice ale investiției 
 

 

a) Zona și amplasamentul 
 

România, Județul Satu Mare: 

- Localitatea Mărtinești – Uzina de apa 

- Localitatea Doba – Uzina de apa 

- Strada Gabriel Georgescu, Satu Mare, Stația de Epurare 

  
 

b) Statutul juridic al terenului/clădirii care urmează sa fie ocupat 
 

Teren in proprietatea publica a municipiului Satu Mare (amplasamentele de la Uzina de Apa 

Mărtinești si Stația de Epurare Satu Mare) si proprietatea publica a Municipiului Carei, pentru 

Uzina de Apa Doba. Toate amplasamentele se afla in administrarea Apaserv Satu Mare SA prin 

contract de delegare. 
 
 

c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din 

intravilan /extravilan 

Nu este cazul 

 
d) Studii de teren 

Nu este cazul 

 

e) Impactul asupra mediului 

Impactul proiectului asupra mediului ambiant se cuantifica si prin cantitatea economiilor de 

emisii de CO2  înregistrata intr-un an (exprimate in tone echivalent CO2), rezultata in urma 

implementării proiectului RES, in raport cu cazul de referința in care nu s-ar fi implementat 

proiectul. Situația de referința reprezintă situația alternativa prin care s-ar asigura alimentarea 

cu energie a obiectivului prevăzut in proiect din surse convenționale de energie, in cazul in care 

soluția RES nu s-ar adopta. 
 

Pentru calculul emisiilor de CO2  se utilizează factorii de emisii denumiți si emisii specifice 

(in g/kWh). Având in vedere prevederile “Regulamentului de etichetare a energiei electrice 

furnizate la consumatori” emis de către ANRE
 
in anul 2004, producătorul are obligația de a 

calcula emisia de CO2  luând in considerare structura surselor primare folosite in propria 

instalație pentru producerea de energie electrica. 
 

Parametrii luați in calcul pentru calcularea economiei de emisii: 
 

•    puterea instalata a generatorului 990 kWp; 
 

•    numărul echivalent de ore de funcționare la capacitate maxima anual 1125h; 
 

•    mixtul de energie-procentual 100% RES; 
 

•    factori de emisie 0. 
 

n 
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EmisiiCO 2  = E produsa   xi ei 

i =1 
 

Energia electrica produsa de parcul solar fotovoltaic este produsa 100% din RES si are un factor 

de emisie nul. In consecința, emisiile de CO2 in procesul generării energiei electrice in acest caz 

sunt zero. 

Cantitatea de energie produsa anual este produsul dintre puterea instalata a generatorului si 

numărul echivalent de ore de funcționare la capacitate maxima anual. 
 

E produsa  = Pinstalata   t 
 
 

E produsa  = 990[kW ] 1125[h ] = 1113972 kWh= 1114 MWh/an 
 

Valoarea medie la nivelul României din 2022 a emisiilor specifice de CO2  (care constituie 

nivelul de referința) este de  213,37 g/kWh, conform documentului “Raport Anual privind 

activitatea autorității naționale de reglementare in domeniul energiei – 2020 ANRE – calcul de 

emisii” 
 

Utilizând nivelul de referința de 213.37g/kWh, se poate calcula economia anuala de emisii ca 

fiind produsul dintre cantitatea de energie produsa in cadrul proiectului (in kWh) si valoarea 

medie a emisiilor specifice: 

CO2 economii anuale = 1114 MWh/an x  213.37 g/kWh = 238 tone CO2 /an. 

Implementarea întregului proiect se va face având in vedere protejarea mediului: 
 

• Pe perioada construcției, se aplica masuri specifice de management al deșeurilor si al 

ambalajelor; 

•    Pe perioada exploatării, prezenta si impactul umane sunt menținute la minim; 

• La sfârșitul vieții tehnologice a proiectului, sunt prevăzute dezafectarea si colectarea 

tuturor materialelor folosite in construcție si redarea solului in circuitul agricol la un potentai 

substanțial mărit comparativ cu cel actual. 
 

O.U. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea 

prejudiciului  asupra  mediului,  este  o  corespondenta  in  sistemul  romanesc  de  drept  a 

Directivei Europene 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător in legătura 

cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. "Textul european este foarte important in 

sistemul juridic comunitar, întrucât dezvolta prevederi exprese ale Tratatului Comunității 

Europene (art. 174-176 TCE), consacrând doua principii comunitare: principiul poluatorul 

plătește si principiul dezvoltării durabile”. 
 

f) Listele de echipamente și lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect 
 

Fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse si descrierea componentelor 

instalației fotovoltaice: 

1.   Panouri (module) fotovoltaice; 

2. Cablu solar de interconectare a modulelor intre ele si cu cutiile de monitorizare si 

interconectare; 

3.   Invertoare;  

4.   Sistem de Stocare; 

5.   Cabluri de putere pentru interconectarea invertoarelor la punctul comun de control, măsura 

si conectare deconectare 
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6.   Punct comun de control, măsura si conectare deconectare 

 
 

1. Panouri (module) fotovoltaice 
 

Panourile fotovoltaice trebuie sa respecte specificațiile minime, alese de proiectant: 

• Eficiența panourilor trebuie să fie minim 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;  

• Condiții standard de testare (STC):  

✓ radiație solară 1000 W/m2;  

✓ masa aerului AM 1,5;  

✓ temperatura celulei 25°C.  

•    Sa respecte reglementările si legislația in vigoare la nivel național. 

•     Trebuie prezentat un certificat de garanție de la producător, garanția acestora trebuind sa 

fie de minim 12 ani pentru produs si 15 ani pentru o funcționare la cel puțin 90% si 25 ani 

pentru o funcționare la cel puțin 80% din puterea nominala; 

•    Tehnologia de fabricare trebuie sa fie pe baza de siliciu monocristalin; 

•    Toleranta puterii nominale de -0 / +5 W si/sau -0 / +2.5%; 

•    Tratament anti reflectiv al suprafeței superioare; 

•    Ratinguri de performanta de peste 90%; 

•    Nivel de emisii de CO2 minime in procesul de producție; 

•    Lungime extinsa a cablurilor de conectare cu conectoare de tip MC
® 

Tape 4  

•   Interconectare a celulelor fotovoltaice in cel puțin serii orientate pe lungime si 

separate cu diode individuale accesibile si ușor de înlocuit; 

•    Rezista la evenimente seismice conform “cod de proiectare seismica P100-1/2006; 

•    Rezista vanturi extreme conform STAS 10101/20-90 “Încărcări date de vânt”; 

•    Rezista la încărcări de zăpadă potrivit STAS 10101/21-92 “Încărcări date de zăpadă”; 

•    Prezinta găuri de montare si împământare in rama pentru sistem dublu de montare; 

•    Rama cu perete dublu si rezistenta înalta; 
 

2. Cablu solar 
 

 

Cablul solar trebuie sa respecte specificațiile minime alese de proiectant si in plus: 
 

•    Sa respecte reglementările si legislația in vigoare la nivel național si European. 

•    Curent maxim permis >16A; 

•    Perete dublu; 

•    Tensiune maxima a sistemului in curent continuu >1000 V; 

•    Temperatura de lucru intre -40 ºC si 90 ºC; 

•    Umiditatea maxima a mediului fără condensare: 5%-95%; 

•    Grad de protecție: IP 65; 

•    Rating al secțiunii nominale > 4 mm
2
; 

•    Durabil, flexibil, rezistent la îmbătrânire in condiții extreme de mediu si radiație 

ultravioleta; 

•    Prezinta caracteristici specifice instalării in medii foarte dificile; 

•    Rezistenta sporita la intemperii; 

•    Rezistenta la apa, ozon, fluide, uleiuri, săruri. 
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3. Invertoare 
 

 

Invertoarele trebuie sa respecte specificațiile minime alese de proiectant: 
 

•    Eficienta de cel puțin 97% - europeana; 

•    Trebuie prezentat un certificat de garanție de la producător, garanția acestora trebuind sa fie 

de minim 10 ani; 

•    Protecție minima de nivel IP 54 pentru montare in mediu neprotejat; 

•    Sa permită conectarea șirurilor de panouri fotovoltaice cu tensiuni de pana la 1000V curent 

continuu; 

•    Sa ofere posibilitatea conectării cu dispozitivele de monitorizare pentru achiziția de date 

(Cutii monitorizare) si cu dispozitivele de colectare, arhivare si transmisie de date; 

•    Oferă variante de comunicare si transmisie de date pentru monitorizare la distanta; 

•    Permite deconectarea de la punctul de racordare de la distanta; 

•    Permite oprirea si repornirea de la distanta; 

•    Permite reducerea puterii maxime produse prin comanda la distanta; 

•    Integrează sau comunica cu sistemul de înregistrare a datelor detaliate; 

•    Mesaj de stare de funcționare trimis prin email sau SMS 

•    Control si monitorizare a sistemului de la distanta; 

•    Flexibil in folosire; 

•    Comunicare pe interfețe RS232, RS422, RS485, Ethernet, wifi sau Bluetooth; 

•    1-2 intrari pentru date de la senzorii de temperatura si iradianta; 

•    Memorie locala pentru stocarea datelor pentru cel puțin un an; 
 

 

 

4. Cabluri de putere curent alternativ 
 

 
 

Cabluri de putere curent alternativ trebuie sa respecte specificațiile minime alese de proiectant 

si in plus: 
 

•    Sa respecte reglementările si legislația in vigoare la nivel național si European; 

•    Nu conține plumb sau alte elemente cu grad ridicat de nocivitate. 
 
 
 
5. Sistem de stocare 

• Sa fie  fără tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH  

• Pentru a acoperi necesarul de 20% din puterea total instalata, pentru un timp de 

utilizare de maxim 12 min, sistemul va fi dimensionat la 198 kWh  
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Capitolul 4. Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiții 
 

În urma analizării situației existente și luând în considerare cerințele beneficiarului  de a utiliza 

cât mai mult din resursele regenerabile disponibile, coroborat cu dorința de a gestiona cât mai 

ușor tema asigurării energiei electrice pentru consumul propriu, s-au identificat doua posibile 

opțiuni tehnice.  

 

Diferența dintre cele doua opțiuni este data doar de numărul de invertoare si numărul si puterea 

panourilor fotovoltaice utilizate. 

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor preconizate și pentru asigurarea cererii calculate, au fost 

identificate următoarele opțiuni tehnice: 

 

Opțiunea 1- Producerea energiei electrice cu 1 modul generator fotovoltaic  de  990  kWp  

putere  instalata totala,  conectate la 20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, putere instalata 

nominala furnizând energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând 

panouri de 500W/bucata. 

 

Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice cu 1 modul generator fotovoltaice de 990  kWp  

putere  instalata totala,  conectate la 20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, putere instalata 

nominala furnizând energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând 

panouri de 400W/bucata. 
 

4.1 Particularități ale amplasamentului 
 

Opțiunea 1- Producerea energiei electrice cu 

3 module generatoare fotovoltaice  de  990  

kWp  putere  instalata totala,  conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 50kW, putere 

instalata nominala furnizând energia electrica 

direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, 

utilizând panouri de 500W/bucata. 

Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice 

cu 3 module generatoare fotovoltaice de 

990kWp  putere  instalata totala,  conectate la 

20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, 

putere instalata nominala furnizând energia 

electrica direct la parametri rețelei interioare 

– 0.4 kV, utilizând panouri de 400W/bucata. 
a) descrierea amplasamentului 

Pentru ambele opțiuni: 

Montarea panourilor  pe acoperișul clădirii, pe structura de aluminiu lestata. Restul 

echipamentelor, invertoare si tablou de forța, montate in camera tehnica, pe perete. 

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau cai de acces posibile 

Nu este cazul 

c) orientări propuse fata de punctele cardinale și fata de punctele de interes naturale sau 

construite 

Panourile fotovoltaice se vor orienta spre Sud, cu un grad de inclinare fata de azimut, de 15 

gr. 
d) surse de poluare existente în zona 

Nu este cazul 

 

e) date climatice și particularități de relief 
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Opțiunea 1- Producerea energiei electrice cu 

3 module generatoare fotovoltaice  de  990  

kWp  putere  instalata totala,  conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 50kW, putere 

instalata nominala furnizând energia electrica 

direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, 

utilizând panouri de 500W/bucata. 

Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice 

cu 3 module generatoare fotovoltaice de 

990kWp  putere  instalata totala,  conectate la 

20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, 

putere instalata nominala furnizând energia 

electrica direct la parametri rețelei interioare 

– 0.4 kV, utilizând panouri de 400W/bucata. 

- altitudine: aproximativ 125 m; 

- zona meteo:  zona A după PE 106 / 95; 

- zona de poluare: zona nepoluata (conf. NTE 001/03/00); 

- alte  condiții  specifice  zonei  topografia: zona locuita din  jud.  Satu Mare; 

- date privind zonarea seismica  F, Ks = 0.08, Ts = 0.7 s, 

- date geologice generale: conform parții de construcții, teren normal, 

- Încadrarea In zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) - nu este 

cazul. 
 

 
f) existenta unor condiții speciale: 

Nu e cazul 

 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 

Opțiunea 1- Producerea energiei electrice 

cu 3 module generatoare fotovoltaice  de  990  

kWp  putere  instalata totala,  conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 50kW, putere 

instalata nominala furnizând energia electrica 

direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, 

utilizând panouri de 500W/bucata. 

Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice 

cu 3 module generatoare fotovoltaice de 

990kWp  putere  instalata totala,  conectate la 

20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, 

putere instalata nominala furnizând energia 

electrica direct la parametri rețelei interioare 

– 0.4 kV, utilizând panouri de 400W/bucata. 
(i) date privind zonarea seismica 

Potențialul seismic al regiunii este cel corespunzător zonei seismice de calcul F cu o valoare 

de vârf a accelerației terenului de proiectare pentru cutremure în intervalul mediu de recurența 

IMR = 100 ani, ag =0,10 g și valoarea perioadei de colt, Tc=0,7 sec ( P100/1-2013); 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala și 

nivelul maxim al apelor freatice; 

Nu este cazul 

 

(iii) date geologice generale; 

Nu este cazul 

(iv) date geotehnice 

Nu este cazul 

(v) încadrarea în zone de risc 

Nu este cazul 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic 

Nu este cazul 
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4.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural și tehnologic 
 

 

4.2.1 Descriere tehnica Opțiunea 1  
 

Obiectele de investiție aferente Opțiunea 1- Producerea energiei electrice cu 3 module 

generatoare fotovoltaice  de  990  kWp  putere  instalata totala,  conectate la 20 invertoare de 

înalta eficienta de 50kW, putere instalata nominala furnizând energia electrica direct la parametri 

rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând panouri de 500W/bucata. 

 

Obiect 1: unitate de producere a energiei electrice din energie fotovoltaica 

 

 CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE INVESTIŢIEI 

 

Dimensiunile acoperișului: poligonal regulat, cu laturile paralele; 

Regim de înălțime existent: 

- Hmax. cornișa (strașina): 7.25 m. 

- Hmax. coama propusa: 7.25 m, fața de cota zero stabilita. 

- Suprafața construita totala terasa ~ Sc= 3800 mp 

Construcția proiectata se încadreaza în: 

- CATEGORIA DE IMPORTANȚA “C” (conform HGR nr. 766/1997, Legea nr.10/1995, 

ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995); 

- CLASA “III” DE IMPORTANȚA (conform P100-1/2006 și STAS 10100/0-75); 

- GRADUL “I” DE REZISTENȚA LA FOC (conform normativului P100/92). 

 

 STRUCTURA CONSTRUCTIVA 

Sistemul constructiv propus se compune din: 

• Structura de montaj tip SpeedRail, de aluminiu, ancorata prin lestare cu bolțari; 

• Panouri fotovoltaice montate pe structura de alumina, cu o inclinare de 15 gr, cu o putere 

unitare de 500W, monocristaline; 

• Cabluri de curent continuu de la panouri la invertoare; 

• 20 invertoare de 50  Kw, montate in camera tehnica 

• Racord cu cabluri si protecții de CA la Tabloul General al clădirii 
 

Obiect 2: unitate de stocare energie electrica, de maxim 20% din puterea totala 

 

 STRUCTURA CONSTRUCTIVA 

Sistemul constructiv propus se compune din: 

• Baterii modulare Litiu, cu o putere totala de cca 198 kWh. 
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4.2.2 Descriere tehnica Opțiunea 2  
 

Obiectele de investiție aferente Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice cu 3 module 

generatoare fotovoltaice de 990kWp  putere  instalata totala,  conectate la 20 invertoare de înalta 

eficienta de 50 kW, putere instalata nominala furnizând energia electrica direct la parametri 

rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând panouri de 400W/bucata.. 

 

Obiect 1: unitate de producere a energiei electrice din energie fotovoltaica 

 

 CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE INVESTIŢIEI 

 

Dimensiunile acoperișului: poligonal regulat, cu laturile paralele; 

Regim de înălțime existent: 

- Hmax. cornișa (strașina): 7.25 m. 

- Hmax. coama propusa: 7.25 m, fața de cota zero stabilita. 

- Suprafața construita totala terasa ~ Sc= 3800 mp 

Construcția proiectata se încadreaza în: 

- CATEGORIA DE IMPORTANȚA “C” (conform HGR nr. 766/1997, Legea nr.10/1995, 

ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995); 

- CLASA “III” DE IMPORTANȚA (conform P100-1/2006 și STAS 10100/0-75); 

- GRADUL “I” DE REZISTENȚA LA FOC (conform normativului P100/92). 

 

 STRUCTURA CONSTRUCTIVA 

Sistemul constructiv propus se compune din: 

• Structura de montaj tip SpeedRail, de aluminiu, ancorata prin lestare cu bolțari; 

• Panouri fotovoltaice montate pe structura de alumina, cu o inclinare de 15 gr, cu o putere 

unitare de 400W, monocristaline; 

• Cabluri de curent continuu de la panouri la invertoare; 

• 20 invertoare de 50  Kw, montate in camera tehnica 

• Racord cu cabluri si protecții de CA la Tabloul General al clădirii 
 

Obiect 2: unitate de stocare energie electrica, de maxim 20% din puterea totala 

 

 STRUCTURA CONSTRUCTIVA 

Sistemul constructiv propus se compune din: 

• Baterii modulare Litiu, cu o putere totala de cca 198 kWh. 
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4.3 Costurile estimative ale investiției 
 

A. Costuri de investiție 

 

Modul de stabilire a costurilor de investiții 

 

Pentru stabilirea costurilor de investiții s-au utilizat oferte de la furnizori.  

Costurile unitare din aceasta baza de date se aplica pentru estimările de cost la faza de studiu de 

fezabilitate. 

În urma evaluării investițiilor necesare pentru fiecare dintre cele doua opțiuni au rezultat 

următoarele valori totale și defalcate pe obiecte de deviz: 

 
Tabel 2 – Valoarea investiției și a obiectelor pentru Opțiunea 1 și Opțiunea 2 

 Opțiunea 1  Opțiunea 2  

Valoarea de investiție Obiect unic: 

unitate de producere a energiei 

electrice din energie fotovoltaica 

5.668.407,98 lei fără TVA 

6.745.405,47 cu TVA 

6.181.572,00 fără TVA 

7.356.498,66 lei cu TVA 

 

Estimările de cost pentru aceste componente și obiecte de investiții sunt prezentate în cadrul 

Devizului General al investiției, precum și în Listele de cantități incluse în secțiunea Anexe. 

 

B. Costuri estimative de operare pe durata normata de viața / de amortizare a 

investiției  

Costurile de operare și întreținere au fost estimate luând în considerare următoarele categorii de 

cheltuieli: cheltuieli cu întreținerea și mentenanța mijloacelor fixe și cu asigurările obligatorii.  

Costurile de operare și întreținere (O&M) totale prognozate pentru fiecare dintre opțiuni sunt: 
 

Tabel 3 – Costuri de operare Opțiunea 1 și Opțiunea 2 

 

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM
Preț unitar lei 

fără TVA

Valoare totală 

lei fără TVA

TVA 

(19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL 

EURO 

INCLUSIV 

TVA

apă 100 mc 4.89 489.00 92.91 581.91 117.61

2
Cheltuieli cu personalul din 

care: 196,320.00 196,320.00 39,677.44

2.1
Cheltuieli cu salariile 

personalului de exploatare

s-au prevăzut a se angaja 

un număr de 4 persoane 

pentru faza de exploatare 

la un salar de 4000 

lei/luna/persoana

4.00 angajați 48,000.00 192,000.00 192,000.00 38,804.34

2.2
Cheltuieli cu contributia 

asiguratorie de munca

2,25 % din cheltuielile 

salariale 1,080.00 4,320.00 4,320.00 873.10

3
Cheltuieli cu întreținerea și 

mentenanța

pentru clădiri s-a estimat 

un procent de 2% din 

valoarea pentru 

echipamente

1 SG 101,038.10 101,038.10 19,197.24 120,235.34 24,300.28

4
Cheltuieli privind asigurările 

obligatorii

s-a estimat un procent de 

0,1% din valoarea 

investiției

1 SG 5,051.90 5,051.90 5,051.90 1,021.02

302,899.00 322,189.15 65,116.35

CHELTUIELILE DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE GENERATE DE INVESTIȚIE Optiune 1

Cheltuieli privind utilitățile1

TOTAL GENERAL



SC Apaserv Satu Mare SA 
Studiu de Fezabilitate 

 
 

 

 pag. 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM
Preț unitar lei 

fără TVA

Valoare totală 

lei fără TVA

TVA 

(19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL EURO 

INCLUSIV TVA

apă 100 mc 4.89 489.00 92.91 581.91 117.61

2
Cheltuieli cu personalul din 

care: 196,320.00 196,320.00 39,677.44

2.1
Cheltuieli cu salariile 

personalului de exploatare

s-au prevăzut a se angaja 

un număr de 4 persoane 

pentru faza de exploatare 

la un salar de 4000 

lei/luna/persoana

4.00 angajați 48,000.00 192,000.00 192,000.00 38,804.34

2.2
Cheltuieli cu contributia 

asiguratorie de munca

2,25 % din cheltuielile 

salariale 1,080.00 4,320.00 4,320.00 873.10

3
Cheltuieli cu întreținerea și 

mentenanța

pentru clădiri s-a estimat 

un procent de 2% din 

valoarea pentru 

echipamente

1 SG 110,368.35 110,368.35 20,969.99 131,338.34 26,544.26

4
Cheltuieli privind asigurările 

obligatorii

s-a estimat un procent de 

0,1% din valoarea 

investiției

1 SG 5,518.42 5,518.42 5,518.42 1,115.31

312,695.77 333,758.67 67,454.62

CHELTUIELILE DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE GENERATE DE INVESTIȚIE Optiunea 2

Cheltuieli privind utilitățile1

TOTAL GENERAL
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4.4 Studii de specialitate 
 

– Nu este cazul 

 

4.5 Grafice orientative de realizare a investiției 
 

4.5.1 Grafic estimativ de execuție a obiectivului de investiții (Opțiunea 1)  
 

Durata de execuție a obiectivului de investiții aferent opțiunii 1 este de 14 săptămâni. 

 

În figura de mai jos este prezentat Graficul estimativ de execuție a obiectivului de investiție: 
 

Tabel 41 - Graficul estimativ de execuție a obiectivului de investiție Opțiunea 1 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I  PROIECTARE                             

  Proiect autorizare execuție lucrări                             

  Verificare și aprobare                             

  Proiect tehnic de execuție                             

II  EXECUȚIE                             

  
Obiect 1: Centrala fotovoltaica, 

achiziție si montaj 
                            

III PROBE TEHNOLOGICE                             

IV PUNERE ÎN FUNCȚIUNE                             

 

 

4.5.2 Grafic estimativ de execuție a obiectivului de investiții Opțiunea 2 
 

Durata de execuție a obiectivului de investiții aferent opțiunii 2 este de 14 săptămâni. 

În figura de mai jos este prezentat Graficul estimativ de execuție a obiectivului de investiție: 
 

Tabel 52 - Graficul estimativ de execuție a obiectivului de investiție Opțiunea 2 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I  PROIECTARE                             

  Proiect autorizare execuție lucrări                             

  Verificare și aprobare                             

  Proiect tehnic de execuție                             

II  EXECUȚIE                             

  

Obiect 1: Centrala fotovoltaica, 

achiziție si montaj                             

III PROBE TEHNOLOGICE                             

IV PUNERE ÎN FUNCȚIUNE                             
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Capitolul 5. Analiza fiecărui scenariu / opțiuni tehnico-economice 

propuse 
 

 

5.1 Prezentarea cadrului de analiza 
(inclusiv specificarea perioadei de referința și prezentarea scenariului de referința) 

 

Pentru fiecare dintre cele doua opțiuni tehnice prezentate mai sus cadrul de analiza și perioada 

de referința sunt aceleași: 

- Cadrul de analiza – impactul producerii energiei electrice necesare din energie fotovoltaica, 

regenerabila; 

- Perioada de referința, 20 de ani 

- Durata de viată a instalației, de 25 ani. 

 

 
 

5.2 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 
 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 

IMPACTUL SOCIAL ŞI CULTURAL, EGALITATEA DE ŞANSE 

Realizarea investiției de către beneficiar va produce un impact pozitiv asupra mediului atât sub raportul 

respectării standardelor de mediu cât și din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar și – nu 

în ultimul rând – social.  

 

Beneficiarii direcți: 

• Beneficiarul finanțării 

Beneficiarul ca entitate individuală va fi beneficiar direct al proiectului de creare a unei capacități de 

producție energie electrica prin maximizarea valorii firmei. Instalarea panourilor fotovoltaice pentru 

producerea energiei electrice pentru autoconsum, necesara echipamentelor si sistemelor proprii, vor 

reduce cheltuielile societății cu energia electrica. 

 

• Actualii și viitorii angajați ai Beneficiarului 

Angajații firmei vor beneficia de avantaje legate de posibilitatea de a crește productivitatea prin 

reducerea consumului de energie electrica, care creează premisele pentru creșterea salariului și pentru 

stabilitatea locului de muncă. Selecția personalului în procesul viitor de recrutare se va realiza cu 

precădere din rândul comunității locale, care vor benefica de creșterea nivelului de trai și a stabilității 

locului de muncă. 

 

• Clienții societății 

Clienții firmei reprezintă categoria asupra căreia proiectul va avea un impact semnificativ, prin faptul 

că aceștia beneficiază direct de serviciile/produsele companiei. Instalarea panourilor fotovoltaice vor 

crea premisele pentru diminuarea preturilor serviciilor oferite de companie, lucru care va mari gradul 

de satisfacție si de fidelizară al clienților actuali, atrăgând in același timp noi clienți. 

 

Beneficiile sociale și economice asociate cu proiectul propus cuprind:  

- o contribuție locala la atingerea obiectivelor politicilor guvernamentale privind producția de 

energie din surse regenerabile;  

- o imagine publica mai buna;  
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Opțiunea 1 Opțiunea 2 

- un centru focal de instruire și diseminare a informației și bunelor practici privind acest 

domeniu.  

Efectele negative, directe sau indirecte asupra mediului asociate cu instalarea și funcționarea instalației 

propuse nu sunt semnificative. Se concluzionează așadar ca activitatea desfășurata în cadrul 

obiectivului, va afecta mediul în limite admisibile. 

 

Egalitatea de Șanse 

In sensul Legii nr. 202/2002, republicata in 2018 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei 

si bărbați, proiectul va permite accesul egal al angajaților de sex masculin, respectiv a celor de sex 

feminin la activitățile derulate in folosul grupurilor ținta, aceștia fiind implicați încă din faza de 

elaborare a proiectului in pregătirea acestuia. In cadrul relațiilor de munca funcționează principiul 

egalității de tratament fata de toți salariații, făcând referire atât la stabilirea atribuțiilor, remunerației, 

promovării, relațiile de munca funcționând in baza Regulamentului de Ordine Interioara in care este 

prevăzută egalitatea de șanse si sancțiuni disciplinare in caz de neconformare. Prin Regulament este 

interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, pe criterii de sex, orientare sexuala, 

caracteristici genetice, vârsta, apartenenta naționala, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politica, 

origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 

 

Nediscriminare 

Proiectul a fost conceput si va fi implementat cu respectarea tuturor reglementarilor si condițiilor 

referitoare la asigurarea egalității de șanse si a tratamentului nediscriminatoriu, indiferent de sex, etnie, 

rasa, religie, vârsta, handicap si orice alt criteriu care ar putea restrânge drepturile omului si libertățile 

fundamentale, atât la nivelul grupurilor ținta, cat si in realizarea procedurilor de achiziții sau selectarea 

membrilor echipei de implementare si a viitorilor angajați. 

Intriga activitate a fost conceputa sa se dezvolte respectând prevederile legale in vigoare privind 

nediscriminarea, Strategia Naționala pentru Egalitatea de Șanse, Regulamentul 1083/2008/CE, 

Regulamentul 1081/2006/CE. 

Societatea va respecta prevederile art. 39 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii acordând: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

b) dreptul la repaus zilnic si săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de șanse si de tratament; 

e) dreptul la demnitate in munca; 

f) dreptul la securitate si sănătate in munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesionala; 

h) dreptul la informare si consultare; 

i) dreptul la protecție in caz de concediere; 

j) dreptul la negociere colectiva si individuala; 

k) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Societatea respecta prevederilor art. 2, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.137/31.08.2000, cu 

modificările si completările ulterioare, privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare.  

ESTIMARI PRIVIND FORŢA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI 

Locuri de munca create: 

- în faza de realizare: 10 (execuția lucrărilor va fi realizata de personalul contractorilor desemnați) 

- în faza de operare: 4 

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA 

BIODIVERSITAŢII ŞI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ 
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Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Impactul asupra mediului a fost evaluat privind efectele asupra componentelor mediului (apa, aer, sol, 

biodiversitate, etc.) Astfel: 

impactul asupra apelor – este nesemnificativ, negativ indirect, atât în faza de realizare a investiției cât 

și pe perioada exploatării  

Impactul asupra aerului – este nesemnificativ, negativ indirect, atât în faza de realizare a investiției cât 

și pe perioada exploatării  

Impactul asupra solului este nesemnificativ, negativ indirect, atât în faza de realizare a investiției cât și 

pe perioada exploatării 

Impactul asupra ecosistemelor terestre și acvatice - amplasamentul nu se afla în arii naturale protejate 

sau habitate sensibile sau importante din punct de vedere al biodiversității.  

IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL 

ŞI ANTROPIC ÎN CARE ACESTA SE INTEGREAZA, DUPA CAZ 

Este nesemnificativ, negativ indirect, atât în faza de realizare a investiției cât și pe perioada exploatării 

 

 

 

5.3 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifica dimensionarea 

obiectivului de investiții 
 

Necesarul de energie electrica al unităților analizate este unul semnificativ de peste 9800 
MWh/an, dar, cu ajutorul panourilor fotovoltaice, o mica parte va fi acoperit de acestea, 
aproximativ 1114 MWh/an, producția fiind împărțita pe durata anului conform graficului 
următor: 

 
 

5.4 Analiza financiara 
 

Analiza financiara prezentata este elaborata conform cerințelor naționale și europene: 

• Manualul CE privind ACB (“Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

Obiectivele și scopul analizei este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiara a 

proiectului propus spre finanțări pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cea mai 

potrivita structura de finanțare. Analiza se efectuează din punct de vedere al beneficiarului 
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proiectului, prin metoda cost beneficiu incrementala, cu luare în considerare a tehnicii 

actualizării.  

 

Analiza financiara are ca scop evaluarea rentabilități financiare din punct de vedere al: 

- investiției; 

- verificarea sustenabilității financiare a proiectului. 

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, 

necesar din punct de vedere economic, iar pe de alta parte, arata necesitatea intervenției financiare 

nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. 

➢ Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune 

următoarele: 

• Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reala de numerar plătita 

sau primita pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile cum ar fi  amortizarea, 

provizioanele și fondurile de rezerva nu sunt incluse în analiza financiara.  

• Se iau în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și acestea sunt 

proiectate pe o perioada de referința de 25 de ani pentru sectorul energie, care include și perioada 

de implementare a operațiunii.  

• Se calculează valoarea reziduala a investiției. Valoarea reziduala se determina prin 

calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viața rămasa a proiectului 

(diferența dintre durata de viața economica utila și perioada de referința). Valoarea reziduala a 

investiției este inclusa în analiza fluxului de numerar actualizat numai daca veniturile depășesc 

costurile de operare și mentenanța a investiției. În cazul acestui proiect, in care energia produsa 

este pentru consum propriu si care nu generează venituri nete, nu este inclusa valoarea reziduala 

in analiza fluxului de numerar actualizat si in determinarea indicatorilor profitabilității financiare 

a investiției. 

Conform Articolului 18, paragraful 2 din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 

AL COMISIEI din 3 martie 2014 “Valoarea reziduala a investiției este inclusa în calculul 

venitului net actualizat al operațiunii numai daca veniturile depășesc costurile menționate la 

articolul 17.” 

• Analiza financiara este elaborata din perspectiva proprietarului. De altfel proprietarul va 

opera singur investiția. 

• Analiza financiara este efectuata la prețurile constante ale anului 2022.  
 

5.4.1 Analiza financiara Opțiunea 1 
 

➢ EVALUAREA RENTABILITAȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI 

 

Pentru evaluarea rentabilități financiare a investiției au fost determinate ieșirile și intrările de 

numerar. 

 Ieșiri de numerar 

A. Costurile de investiție totale – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de 

implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea 

documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și 

informare, costuri cu auditul proiectului, etc). 

Costurile de investiție au fost determinate pe baza Devizului General întocmit în conformitate cu 

H.G. 907/2016.  

Pentru opțiunea 1 costurile de investiție totale propuse sunt: 
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Tabel 6-  Costuri de investiție Opțiunea 1 
 

Nr crt Denumire Opțiunea 1.  

1 Valoare investiție lei inclusiv TVA: 6.745.405,47 

 

B. Costurile de înlocuire – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viața 

economica mai mica decât perioada de referința a proiectului.  

In cazul acestui proiect nu sunt componente care au durata de viața mai scurta decât perioada de 

referința a proiectului, prin urmare nu sunt costuri de înlocuire. 

Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 

(modificat prin HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe), investiția se a înregistra în contabilitate ca și 

mijloc fix global la grupa 1.6.5 Construcții pentru centrale termice și puncte termice “ care are o 

durata de amortizare cuprinsa între 24-36 de ani. 

 

AMORTIZAREA: 

Prin urmare, nu s-au luat în considerare costurile cu reinvestițiile pe perioada de analiza, 

deoarece investiția se va înregistra în contabilitate ca mijloc fix în: 

• grupa 1.6.5 și va avea o perioada de amortizare de minim 24 de ani, perioada mai 

mare ca perioada de referința a proiectului. 

 

Astfel, duratele normale de funcționare sunt stabilite prin intermediul catalogului privind 

clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie. conform Hotărârea Guvernului nr. 

2.139/2004, art 2, “ Durata normala de funcționare reprezintă durata de utilizare în care se 

recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. 

În consecința, durata normala de funcționare este mai redusa decât durata de viată fizica a 

mijlocului fix”. 

Catalogul prevede pentru fiecare mijloc fix un sistem de plaje de ani cuprinse între o valoare 

minima și o valoare maxima, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcționare 

cuprinsa între aceste limite. După ce este stabilita, durata normala de funcționare a mijlocului fix 

rămâne neschimbata până la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa 

din funcțiune. 

 

C. Costurile de operare – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii 

infrastructuri. Aceste costuri au o baza anuala.  
 

➢ Costurile de operare și întreținere pentru Opțiunea 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC Apaserv Satu Mare SA 
Studiu de Fezabilitate 

 
 

 

 pag. 44 

Tabel 3 - Costurile anuale de operare și întreținere – Opțiunea 1 

 
Utilizând ipotezele referitoare la creșterile prețurilor energiei, au fost determinate fluxurile de 

numerar incrementale aferente costurilor de operare și întreținere pentru ambele scenarii. 

Fluxurile sunt prezentate în lei, deoarece rata de actualizare de 7% se refera la preturi constante 

în lei. 
 

➢ Indicatorii rentabilități financiare a investiției 

 

Rentabilitatea financiara a unei investiții este evaluata prin estimarea valorii actualizate nete 

financiare și a ratei de rentabilitate financiara a investiției [VANF/C și RRF/C]. Acești indicatori 

compara costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsura veniturile nete ale 

proiectului sunt în măsura sa ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare. 

Valoarea actualizata neta financiara (VANF) reprezintă suma care rezulta după ce costurile de 

investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din 

valoarea actualizata a veniturilor  preconizate. Rata de rentabilitate financiara (RRF) este rata 

de actualizare care determina o VANF egala cu zero. 

Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net 

incremental, prezentat în secțiunea anterioara.  

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiara ai investiției arata capacitatea veniturilor nete 

generate de proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea 

sunt finanțate.  

În cazul infrastructurilor private, valoarea indicatorului RRF/C indica daca cofinanțarea UE nu 

depășește valoarea monetara ce face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de 

suprafinanțare. Astfel, VANF(C) înainte de contribuția UE este negativa și RRF(C) este mai 

mica decât rata de actualizare folosita pentru analiza. 

 
Tabel Centralizator indicatori financiari principali Opțiunea 1 

 

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM
Preț unitar lei 

fără TVA

Valoare totală 

lei fără TVA

TVA 

(19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL 

EURO 

INCLUSIV 

TVA

apă 100 mc 4.89 489.00 92.91 581.91 117.61

2
Cheltuieli cu personalul din 

care: 196,320.00 196,320.00 39,677.44

2.1
Cheltuieli cu salariile 

personalului de exploatare

s-au prevăzut a se angaja 

un număr de 4 persoane 

pentru faza de exploatare 

la un salar de 4000 

lei/luna/persoana

4.00 angajați 48,000.00 192,000.00 192,000.00 38,804.34

2.2
Cheltuieli cu contributia 

asiguratorie de munca

2,25 % din cheltuielile 

salariale 1,080.00 4,320.00 4,320.00 873.10

3
Cheltuieli cu întreținerea și 

mentenanța

pentru clădiri s-a estimat 

un procent de 2% din 

valoarea pentru 

echipamente

1 SG 101,038.10 101,038.10 19,197.24 120,235.34 24,300.28

4
Cheltuieli privind asigurările 

obligatorii

s-a estimat un procent de 

0,1% din valoarea 

investiției

1 SG 5,051.90 5,051.90 5,051.90 1,021.02

302,899.00 322,189.15 65,116.35

CHELTUIELILE DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE GENERATE DE INVESTIȚIE Optiune 1

Cheltuieli privind utilitățile1

TOTAL GENERAL

Rata actualizare 7%

VAN venituri din operare 0

VAN costuri de operare -5,058,831

Valoarea financiara neta actualizata a 

investitiei VANF/C
-238,746

Rata interna de rentabilitate financiara a 

investitiei (RRF/C)
6.45%



SC Apaserv Satu Mare SA 
Studiu de Fezabilitate 

 
 

 

 pag. 45 

Toate tabelele de analiza se găsesc in anexele prezentei lucrări si in documentația suport, Analiza 

Cost Beneficiu. 

 
 

5.4.2 Analiza financiara Opțiunea 2 
 

➢ EVALUAREA RENTABILITAȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI 

 

Pentru evaluarea rentabilități financiare a investiției au fost determinate ieșirile și intrările de 

numerar. 

 Ieșiri de numerar 

A. Costurile de investiție totale – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de 

implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea 

documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și 

informare, costuri cu auditul proiectului, etc). 

Costurile de investiție au fost determinate pe baza Devizului General întocmit în conformitate cu 

H.G. 907/2016.  

Pentru opțiunea 2 costurile de investiție totale propuse sunt: 

 

Tabel 9-  Costuri de investiție Opțiunea 2 
 

Nr crt Denumire Opțiunea 2.  

1 Valoare investiție lei inclusiv TVA  7.356.070,66 lei cu TVA 

 

B. Costurile de înlocuire – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viața 

economica mai mica decât perioada de referința a proiectului.  

In cazul acestui proiect nu sunt componente care au durata de viața mai scurta decât perioada de 

referința a proiectului, prin urmare nu sunt costuri de înlocuire. 

Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 

(modificat prin HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe), investiția se a înregistra în contabilitate ca și 

mijloc fix global la grupa 1.6.5 Construcții pentru centrale termice și puncte termice “ care are o 

durata de amortizare cuprinsa între 24-36 de ani. 

 

Prin urmare, nu s-au luat în considerare costurile cu reinvestițiile pe perioada de analiza, 

deoarece investiția se va înregistra în contabilitate ca mijloc fix în: 

• grupa 1.6.5 și va avea o perioada de amortizare de minim 24 de ani, perioada mai mare 

ca perioada de referința a proiectului. 

 

Astfel, duratele normale de funcționare sunt stabilite prin intermediul catalogului privind 

clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie. conform Hotărârea Guvernului nr. 

2.139/2004, art 2, “ Durata normala de funcționare reprezintă durata de utilizare în care se 

recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. 

În consecința, durata normala de funcționare este mai redusa decât durata de viată fizica a 

mijlocului fix”. 

Catalogul prevede pentru fiecare mijloc fix un sistem de plaje de ani cuprinse între o valoare 

minima și o valoare maxima, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcționare 

cuprinsa între aceste limite. După ce este stabilita, durata normala de funcționare a mijlocului fix 
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rămâne neschimbata până la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa 

din funcțiune. 

 

C. Costurile de operare – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii 

infrastructuri. Aceste costuri au o baza anuala.  

➢ Costurile de operare și întreținere pentru Opțiunea 2.  

Tabel 10 - Costurile anuale de operare și întreținere – Opțiunea 2 

 
Utilizând ipotezele referitoare la creșterile prețurilor energiei, au fost determinate fluxurile de 

numerar incrementale aferente costurilor de operare și întreținere pentru ambele scenarii. 

Fluxurile sunt prezentate în lei, deoarece rata de actualizare de 7% se refera la preturi constante 

în lei. 
 

➢ Indicatorii rentabilități financiare a investiției 

 

Rentabilitatea financiara a unei investiții este evaluata prin estimarea valorii actualizate nete 

financiare și a ratei de rentabilitate financiara a investiției [VANF/C și RRF/C]. Acești indicatori 

compara costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsura veniturile nete ale 

proiectului sunt în măsura sa ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare. 

Valoarea actualizata neta financiara (VANF) reprezintă suma care rezulta după ce costurile de 

investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din 

valoarea actualizata a veniturilor  preconizate. Rata de rentabilitate financiara (RRF) este rata 

de actualizare care determina o VANF egala cu zero. 

Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net 

incremental, prezentat în secțiunea anterioara.  

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiara ai investiției arata capacitatea veniturilor nete 

generate de proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea 

sunt finanțate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM
Preț unitar lei 

fără TVA

Valoare totală 

lei fără TVA

TVA 

(19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL EURO 

INCLUSIV TVA

apă 100 mc 4.89 489.00 92.91 581.91 117.61

2
Cheltuieli cu personalul din 

care: 196,320.00 196,320.00 39,677.44

2.1
Cheltuieli cu salariile 

personalului de exploatare

s-au prevăzut a se angaja 

un număr de 4 persoane 

pentru faza de exploatare 

la un salar de 4000 

lei/luna/persoana

4.00 angajați 48,000.00 192,000.00 192,000.00 38,804.34

2.2
Cheltuieli cu contributia 

asiguratorie de munca

2,25 % din cheltuielile 

salariale 1,080.00 4,320.00 4,320.00 873.10

3
Cheltuieli cu întreținerea și 

mentenanța

pentru clădiri s-a estimat 

un procent de 2% din 

valoarea pentru 

echipamente

1 SG 110,368.35 110,368.35 20,969.99 131,338.34 26,544.26

4
Cheltuieli privind asigurările 

obligatorii

s-a estimat un procent de 

0,1% din valoarea 

investiției

1 SG 5,518.42 5,518.42 5,518.42 1,115.31

312,695.77 333,758.67 67,454.62

Cheltuieli privind utilitățile1

TOTAL GENERAL
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În cazul infrastructurilor private, valoarea indicatorului RRF/C indica daca cofinanțarea UE nu 

depășește valoarea monetara ce face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de 

suprafinanțare. Astfel, VANF(C) înainte de contribuția UE ar trebui sa fie negativa și RRF(C) ar 

trebui sa fie mai mica decât rata de actualizare folosita pentru analiza. Tabelele următor prezinta 

calculul indicatorilor rentabilități financiare a investiției pentru scenariul 2 – Opțiunea 2: 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

Rata actualizare 7%

VAN venituri din operare 0

VAN costuri de operare -4,969,595

Valoarea financiara neta actualizata a 

investitiei VANF/C
-807,576

Rata interna de rentabilitate financiara a 

investitiei (RRF/C)
5.23%
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Capitolul 6. Scenariul / Opțiunea tehnico-economic(a) optim(a), 

recomandat(a) 
 

6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse 
(din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor) 

 

Comparația opțiunilor din punct de vedere tehnic este prezentata în tabelul de mai jos 

 

Tabel 4 – Comparație tehnica Opțiuni  

 
 Opțiunea nr. 1  Opțiunea nr.2  

Aspecte tehnice   

Producerea de energie 

electrica 

Panouri fotovoltaice cu o 

putere unitara de 500W 

Panouri fotovoltaice cu o putere 

unitara de 400W 

Echipament de conversie 20 invertoare trifazate cu o 

putere totala de 990 kW 

20 invertoare trifazate cu o 

putere totala de 990 kW 

AVANTAJE Eficienta buna, 

flexibilitate 

Eficienta buna, flexibilitate 

DEZAVANTAJE Nu sunt Mentenanța suplimentara, cost 

mai mare de achiziție 

amplasamente necesare  aprox 10000 mp pentru 

unitatea de producere a 

energiei 

 

aprox 10000 mp pentru unitatea 

de producere a energiei 

 

echipamente / utilaje 

complementare 

Invertoare  – 20 buc 

Panouri fotovoltaice – 1980 

Invertoare  – 20 buc 

Panouri fotovoltaice – 2475  

vulnerabilitate riscuri 

schimbări climatice 

sistemul nu prezinta 

vulnerabilitate mare pentru 

nici una dintre variabilele  

climatice/hazardele pentru 

condițiile climatice actuale și 

viitoare, 

sistemul nu prezinta 

vulnerabilitate mare pentru nici 

una dintre variabilele  

climatice/hazardele pentru 

condițiile climatice actuale și 

viitoare, 

scădere anuala estimata 

a gazelor cu efect de sera 

238 t CO2 238  t CO2 

costuri investiționale 6.745.405,47 lei cu TVA 7.356.070,66 lei inclusiv TVA 

costuri de operare și 

întreținere 
379.564,24 lei/an cu TVA 391.133,76 lei/an fără TVA 

Indicatori financiari   

VANF/C -238.746 lei -807.576 lei 

RIRF/C 6,45% 5,23% 

VANF/K 3.109.330 lei 2.543.381 lei 

RRF/K 21,16% 17,32% 
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6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 
 

În vederea selectării opțiunii optime s-a calculat Valoarea Actualizata Neta (VAN la 7%) pentru 

fiecare dintre opțiuni pe perioada de referința, realizându-se totodată ierarhizarea acestora în baza 

costului cel mai mic rezultat. 
 

 

 

Tabel 5 – Ierarhizare Opțiuni  

 

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNII 
OPTIUNEA 

1 

OPTIUNEA 

2 

OPTIUNE 

SELECTATA 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 7% 3.109.330 lei 2.543.381 lei Opțiunea 1 Soluția 

cu panouri de 

500W Rata de rentabilitate (RIR)  21,16% 17,32% 

 

În urma comparării celor 2 opțiuni din punct vedere tehnic și financiar putem concluziona ca: 

 

- Se recomanda Opțiunea 1- cu panouri de 500W, cea mai fezabil din punct de vedere 

financiar.  

  
 

6.3 Principalii indicatori tehnico economici aferenți obiectului de investiții 
 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata în lei cu 

TVA, și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

 
a) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitați 

fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 

 DATE DE INTRARE ANALIZA FINANCIARĂ

7%

1 ani

25 ani

20 ani

2022

Implementare
Date macroeconomice* An 1

1 Inflația % 12.0%

2 Creșterea PIB % 5.7%

3 Creșterea reală a salariilor % 10.0%

4 Rata de schimb mediu (RON/EUR) RON/EUR 4.94              

Date macroeconomice

Rata financiară de actualizare

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de exploatare a investiției

Perioada de referință
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- 1 capacitate noua de producției de energie de 990kW electric care deservește 3 

amplasamente. 

Capacitați (în unități fizice și valorice) 

 

Tabel 6  - Indicatori fizici 
 

INDICATOR U.M. Valoare rezultata în urma 

implementării proiectului 

Producția bruta de energie primara din 

surse regenerabile  

MWh/an 1114 

Capacitate suplimentara de producere a 

energiei din surse regenerabile 

MW 0.990 

Scădere anuala estimata a gazelor cu efect 

de sera 

Echivalent tone de 

CO2 

238 tCO2 

 

Modalitate de calcul economii emisii CO2: cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, redusa 

ca urmare a instalării capacitații suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile, 

considerata neutra din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de sera, în echivalent tone de 

CO2. 

Se calculează parcurgând următorii pași: 

 

1. Se calculează - producția anuala de energie electrica: 

 

0,990 MW (capacitatea ce urmează a fi instalata din regenerabile) X 1125 h/an (perioada de 

utilizare maxima anuala – electric) = 1114 MWh/an 

 

2. Se calculează cantitatea de emisii redusa: 

 

1114 MWh/an (producția anuala de energie electrica) X 0,213 t CO2/MWhe (factorul de emisii 

aferent sursei de energie convenționala luata în considerare în scenariul contrafactual – gaz) = 

238 t CO2/an. 

 

b) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție 

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

 

Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției 

▪ Număr de locuri de munca create în faza de execuție – 10 persoane (forța de munca este 

asigurata de executant) 

▪ Număr de locuri de munca create în faza de operare – 4 persoane (se operează cu 

persoanele  existente) 

 

Beneficiarii investiției – SC Apaserv Satu Mare SA.  

 

c) Durata estimata de realizare a obiectivului de investiție, exprimata în luni - 4 de luni de 

la data semnării contractului de achiziție. 
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6.4 Asigurare conformare cu reglementările specifice 
 

    

 

Fiecare dintre documentele de mai jos se interpretează în sensul documentului cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

- HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

- Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, actualizata la data de 26 iulie 2012 

- Legea 123 / 2012 a energiei și gazelor naturale 

- Legea 137/1995 Legea protecției mediului. 

- DG PSI -003 Dispoziții generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor 

tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor. 

- Legea 10/1995 Legea calității în construcții 
 

 

 

6.5 Surse de finanțare 
 

 

Sursele de finanțare a investiției sunt fonduri externe nerambursabile si alte surse proprii – 

Fondul IID. 
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Capitolul 7. Urbanism, acorduri și avize conforme 
 

 

7.1 Certificatul de urbanism emis  
 

În vederea realizării obiectivului de investiții nu este nevoie de Certificat de Urbanism si de 

Autorizație de Construire pentru sisteme fotovoltaice de sub 400 kW – considerați prosumatori. 
 

Capitolul 8. Implementarea investiției 
 

 

8.1 Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției 
 

Entitatea responsabila cu implementarea investiției este SC Apaserv Satu Mare S.A. 

 

Adresa: Str. Gara Ferastrau,nr.9/A, Satu Mare, Județul SATU 

MARE  

 

telefon / fax:  0261 759080 / 0261 721056 

codul fiscal: .... 

  

 

Capitolul 9. Concluzii și recomandări 
 

Se recomanda Scenariul 1, o instalație fotovoltaica cu 3 module cu putere totala de 990 kWp, cu 

panouri fotovoltaice monocristaline de 500W si cu 20 invertoare de 50 kW. 

 

 

 

 

Lista ANEXE 
 

 

ANEXE PARTE SCRISA 
 

• Anexa 1 – Raport de producție de energie din surse regenerabile 

• Anexa 2 – Fise Tehnice echipamente 
 

B. PARTE DESENATA 
 

Nr. Crt. Denumire Scara Indicativ 

1 Plan de încadrare in zona - 1 

2 Plan de situație  1:500 2 

3 Plan amplasare echipamente  - 3 

4 Schema monofilara de principiu   - 4 
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