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Rezumat Indicatori tehnico-economici 

Indicator Denumire 

Investitie valoarea totală a investitiei 
cuantumul/valoarea 
contribuţiei din fonduri 
nerambursabile solicitată 

VAS pentru proiect 
putere instalată din surse 
regenerabile de energie 
realizată prin proiectul de 

Pi* investitii 
emisii de gaze cu efect de 
seră, exprimat în pentru anul 
de referinţă (2021 ), fără 

GESr implementarea proiectului; 
emisii de gaze cu efect de 
seră, pentru primul an 
calendaristic după realizarea 

GSE1 proiectului 
producţia anuală de energie 
verde realizată cu ajutorul 
echipamentelor de producţie 
sau a capacităţilor de 
producţie re111izate pFin 

Q intermediul investiţiilor 
capacitatea instalată a 
echipamentelor puse în 
funcţiune cu ajutorul 

Cp* investiţiei realizate 

Ghidul solicitantului OS 11.2 

Unitate 
de \'aloare rezultata din Analiza 
măsură energetica 
Lei cu 
TVA 3,428,669.65 
Euro (la 
cursul de 
4.9481 
lei/euro) 560,766.35 
kW 

400 

tone 
echivalent 
CO2 

447.03 
tone 
echivalent 
CO2 

18.82 
kWh/an 

li 

495,275.00 
kW 

400 
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Segiunea I. __ _ DESCRIEREA SOLICITANTULUI 

Se vor furniza date cu privire la: 
• Denumirea entităţii1; 

UAT Comuna Gorgota, jud. Prahova 
• Scurtă descriere a entităţii; 

Ghidul solicitantului OS 11.2 

Comuna Gorgota este pozitionata in partea de sud a judetului Prahova fiind strabatuta de 
Drumul National 1 care leaga Bucurestiul de Ploiesti. Comuna se afla la 25 km de Ploiesti si 
40km de Bucuresti. 
• Comuna Puchenii Mari - în partea de Nord; 
• Comuna Tinosu si Poienarii Burchii - în partea de Vest; 
• Comuna Balta Doamnei - în partea de Est; 
• Comuna Ciolpani ( Ilfov) - în partea de Sud; 
Teritoriul comunei este de aproximativ 32,55 km2, comuna fiind compusa din urmatoarele 
sate: 
• Satul Gorgota 
• Satul Potigrafu 
• Satul Fanari 
• Satul Poienarii Apostoli 
• Satul Crivina 
Populatia: 4758 persoane dintre care: 2354 masculin si 2404 feminin. 

Principalele servicii oferite de UAT Gorgota: 
colectarea taxelor şi impozitelor locale , 

evidenta informatizata a persoanei , 
amenajarea teritoriului şi urbanism, eliberare de autorizatiilor de construire etc, 
gestionarea şi înscrierea datelor in registrul agricol, 
servicii de asistenta sociala şi protectia drepturilor persoanelor cu handicap, 
servicii de cadastru imobiliar , 
înregistrare a mijloacelor de transport, impunere şi scoatere din evidentele fiscale, 

■ Forma de organizare; 
Unitate Administrativ Teritoriala 

■ Numele complet al reprezentantului legal 
Primar- lonut-Nicolae Dumitru 

■ Localizare, adresa sediului social (principal),- unde este cazul; 
Judeţul Prahova, Comuna Gorgota, Sat Gorgota, Str. Principală , nr. 70 
Telefon: 0244.474.511 

■ Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică); 
2845354 

■ Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (unde se aplică). 
Nu este cazul. 

1 Prin entitate se înţelege societate comercială/ instituţie/autoritate publică/ONG. 
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!secţiunea li. Date desP.re expertul indeP.endent care a realizat analiza energetică 

1.lng. Mihailescu Cristina-Ioana, Manager Energetic urban ANRE nr.13/2016, Auditor 
energetic pentru cladiri gradul I CI Atestat MDRT UA 01474 din anul 2010; inginer instalatii 
pentru cladiri. 
Lucrari de referinta: 
Lucrari de referinta in domeniul eficientei energetice: 

Programe de imbunatatire a eficientei energetice 
• Programul de imbunatatire a eficientei energetice pentru Municipiul Campina- editia 
1 an 2016 - depus la ANRE sept.2016 
• PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU COMUNA RIFOV 
întocmita conform Contract Prestari Servicii nr.08/27.04.2018 / 2226/02.05.2018 
• Plan de eficienţă energetică pentru:SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ PRAHOVA, 
Sediul central Ploieşti- Jud Prahova 
• PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU Oras Breaza, jud 
Prahova 
• PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU COMUNA Targsoru 
Vechi, jud Prahova 

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU COMUNA 
Gradistea, Jud Braila 

STUDII -PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE 
PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 

• Denumirea obiectivului de investiţii: "Consolidare, extindere, recompartimentare şi 
modernizare pavilioanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 - Spitalul de Psihiatrie Voila- Municipiul Campina, 
Jud. Prahova. 
• Denumirea obiectivului de investiţii: : REAMENAJARE, EXTINDERE PE ORIZONTALA SI 
VERTICALA CONSTRUCTIE EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE 
PENTRU SERVICII MEDICALE, CONSTRUIRE CORP CLADIRE PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN -
Amplasament: STR. BENONE GEORGESCU NR. 10, MUN. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA -
BENEFICIAR: S.C. NEWHEALTH S.R.L 
• Denumirea obiectivului de investiţii: Construire teren sport multifunctional aferent 
scolii ( teren sport, vestiare, amenajare parcare) în Comuna Valcanesti, Jud. Prahova 
• Denumirea investitiei: Construire Gradinita 6 clase , str. Iancu C Vissarion nr.49, Oras 
Titu, Jud. Dâmboviţa 
• Denumirea Proiectului: "Locuinte pentru tineri, destinate închirierii 
(40 apartamente ) Oras Targu Neamţ, jud.Neamţ" 
• Denumirea Proiectului: CONSTRUIRE BLOC PENTRU SPECIALIŞTII DIN SANATATE, 
SITUAT ÎN INCINTA SPITALULUI, ,,SFÂNTUL DIMITRIE" STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 35, 
MUNICIPIUL TARGU NEAMŢ 
• OBIECTIV: Locuinte sociale - bloc cu 15 apartamente; BENEFICIAR: U.A.T. ORAS TITU, 
jud. Dambovita; TITULAR INVESTITIE: Oras Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr.l, oras Titu. Jud. 
Dambovita;ADRESA AMPLASAMENT: Sat Fusea, Nr.197, oras TITU, Jud. Dâmboviţa 
• Obiectiv :CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI RESTAURANT D+P+lEP+MP -
INTRARE IN LEGALITATE; AMPLASAMENT : Jud. Prahova, Corn. Izvoarele, Sat Homoraciu. 
• Spitale regionale Municipiul Vaslui si Municipiul Galati, Municipiul Barlad- cladiri noi 
Pilonul Verde NZEB 

~s~ 
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2. STC Planeta Verde SRL, cu sediul in Brasov, str. Zaharia Stancu, nr.8, CUI 29167075 -
proiectant de sisteme fotovoltaice. 
Experienta relevanta: 
lntocmire Sf+PT pentru construire: 
CEF UAT Valea !asului - jud. Arges 
CEF UAT Cicanesti - jud. Arges 
CEF UAT Balilesti - jud. Arges 
CEF UAT Merisani - jud. Arges 
CEF UAT Bustuchin - jud. Gorj 
CEF UAT Cocu - jud. Arges 
CEF Ram SRL- jud. Botosani 

O copie a autorizaţiei respective se anexază la prezenta analiză. 

Identificarea imobilului şi/sau activitatea economică supuse analizei 

Identificarea perimetrului analizei. 
Perimetrul analizat este alcatuit din cladiri publice aflate in Comuna Gorgota ( pct.l), 
iluminatul public (pct.2), reteaua stradala de pompare a apelor reziduale de pe teritoriul 
comunei Gorgota (pct 3). 

1. Cladirile publice din comuna Gorgota 

Nr. Locatia studiata 

1 Piata agroalimentara 

2 Camin cultural 

3 Magazin Mixt 

4 Sediu Consiliu Local 

5 Statie de epurare Potigrafu 

Localizare 

Sat Gorgota 

Sat Poienarii 
"---+-li 

Sat Poienarii 
"---+-1· 

Sat Gorgota 

Sat Potigrafu 

2. Iluminat public din satele Gorgota, Potigrafu, Fanari, Poienarii Apostoli si Crivina, amplasat 
pe urmatoarele drumuri: DNl, DJl00B, DJl0lE, DJ130A, DC97, DS85,DS813. 

Nr. Locatia studiata Localizare 

1 Iluminat public PT 1 Sat Potigrafu 
2 Iluminat public Sat Gorgota 

3 Iluminat public Apostoli Sat Poienari Apostoli 

4 Iluminat Public PT29 Sat Crivina 
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3. Reteaua de statii de pompare a apelor reziduale din satele Gorgota, Potigrafu, Fanari, 
Poienarii Apostoli si Crivina. Aceasta este amplasata pe drumurile : DNl, DJl0lE, 
DJ130A,DC97,DS85,DS813. 

Nr. Locatia studiata Localizare 

1 Statie pompare are reziduale SP 5 Sat Gorgota 

2 Stat ie Pompare Ape reziduale SP 3 Sat Gorgota 

3 Statie Pompare Ape reziduale SP 12 Sat poienari 

4 Stat ie Pompare Ape reziduale SP 9 Sat Gorgota 

5 Stat ie Pompare Ape reziduale SP 6 Sat Potigrafu 

6 Stat ie pompare Ape Reziduale SP 7 Sat Potigrafu 
7 Stat ie pompare Ape Reziduale SP 13 Sat Potigrafu 

8 Stat ie pompare Ape Reziduale SP 4 Sat Potigrafu 

9 Statie pompare Ape Reziduale SP 1 Sat Potigrafu 
10 Statie pompare Ape Reziduale SP 2 Sat Potigrafu 

11 Statie pompare Ape RezidualeSP 11 Sat Potigrafu 

12 Stat ie pompare Ape Reziduale SP 10 Sat Poienari 
Apostol 
Sat Poienari 

13 Statie pompare Poienarii Apostoli Apostol 

14 Statie pompare Fanari Sat Fanari 
15 Statie de pompare Sat Gorgota 
16 Pompe apa Sat Gorgota 
17 Pompa apa Fanari Sat Fanari 

Sat Poienari 
18 Pompe apa Poienarii Apostoli Apostoli 

19 Pompa apa Crivina Sat Crivina 

20 
Pompa apa Gorgota Sat Gorgota 

21 Pompa apa Crivina Sat Crivina 

Acest perimetru a fost stabilit astfel încât să fie relevant faţă de proiectul propus şi efectele 
acestui proiect. 
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Prin proiect se propune ca în perimetrul studiat consumul de energie electrica va fi asigurat, 
din surse regenerabile dezvoltate prin proiect. 

Adresa clădirii publice Instituţia care funcţionează în Documente privind demonstrarea 
clădirea publică drepturilor reale/de creanţă 

Loc Potigrafu, jud. 
Piat a agroalimentara Carte funciara nr. 28408, Gorgota 

Prahova 

Loc. Poienarii 
Apostoli, nr. 271, jud. Camin cultural Carte funciara nr. 28316, Gorgota 
Prahova 

Loc. Poienarii 
Apostoli, nr. 273, jud. Magazin Mixt Carte funciara nr ..... , Gorgota 
Prahova 

Loc. Gorgota, nr. 70, 
Sediu Consiliu Local Carte funciara nr.30682, Gorgota jud. Prahova 

Jud. Prahova Statie de epurare Potigrafu 
Carte funciara nr. 25309, Gorgota 
+Carte funciara 25310 Gorgota 

Teren propus pentru construirea CEF 
Jud .Prahova care va deservi iluminatul public si Carte funciara nr. 25351, Gorgota 

sistemul de pompare ape uzate 

Segiunea IV. Analiza situa iei existente �rivind consumul enerjetic 

Consumul energetic al perimetrului propus a fi eficientizat economic este compus din 
consum de energie electrica. 
Evaluarea consumatorilor s-a realizat pe baza puterilor instalate/consumate, a orelor de 
functionare si a consumurilor facturate in anul anterior - 2021 la energie electrica. 
Perioada relevanta pentru care consumul de energie primara este caracterizat si cuantificat este: 
luna. 

4.1. Consumul de energie electrica înregistrat in perimetrul analizat, in anul de referinta 
2021. 
Locatiile studiate din perimetrul analizat, sunt alimentate cu energie electrica in baza 
contractului 2171199-2/20.01.2014, încheiat cu Electrica Furnizare S.A. 

Tab.4.1.1. Cons.total en. electrica existent, inregistrat in facturi: 

Consum realizat 12 luni consecutive interval 01.01.2021-31.12.2021 

[kWh] 

Cons. En. Electrica(kWh)/ lan.-21 22,428.00 

Cons. En. Electrica (kWh)/ Feb.-21 41,756.00 

Cons. En. Electrica (kWh)/ Mar.-21 29,666.00 

Cons. En. Electrica (kWh)/ Apr.-21 19,359.00 

Cons. En. Electrica (kWh)/ Mai. -21 23,523.00 
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Cons. En. Electrica (kWh)/ tun.-21 3,417.00 
Cons. En. Electrica (kWh)/ lul.-21 22,643.00 

Cons. En. Electrica (kWh)/ Aug.-21 21,601.00 
Cons. En. Electrica (kWh)/ Sept.-21 66,730.00 
Cons. En. Electrica (kWh)/ Oct.-21 39,051.00 
Cons. En. Electrica (kWh)/ Nov.-21 27,518.00 
Cons. En. Electrica (kWh)/ Dec.-21 19,433.00 

ToLCons. En. Electrica -1021 (kWh) 337,125.00 
ToLCons. En. Electrica -1021 (MWh) 337.125 

ToL Cons. En. Electrica -2021 (tep) 28.99 

Tab.4.1.2. - Detaliere consum energie electrica si costuri, in perimetrul analizat, a11 
2021/NLC 
"""'dtlua\l l,/'IUlrit ftbn.larit -· - ... , , .... ldlt ... .., l)ffltfflbrit Octomft Noltmbrit Oec<mbrie To<al 
INII ,.,.. ...... ,.,,., l■IINl'Uot ftll'IW PT l .,. 6639 61 IDC m IDC U17 ,n 4617 4Sffl 

NLC6694057 Pilta agroalmtftlara 73 m, U3I 19� 912 ,.. 21" 141! 211 '"" 
NLC 6694463 C.min cultural 13, 20< 137 41 lS3 113 ,.. 153 467 U07 
NlC 6694451 Macaz;,, mixt • mc 505 431 " 697 .. 697 ·1632 "" 
NLC 6694108 Sediu primorie " 1„ m, ""' 2SSl 124' U4l S4l( 1171 llll 1m, 
NLC 6855534 Statlt _,. !54 971! 9022 7M( ms .... '"" "� ,,.. "'43 

NlC 6694103 llumlnat public 41t 2SOI 3743 33 1642 1642 10461 2.191 U43 -

NLC6694447 lh.lnin>t public Apaotol US 1513 2757 l> 1229 1543 li• 1D JJS: t64U 
NLC 6694474 1""11nit Public PTl9 "" 3549 2444 341 1092 111 1524 3"' W3 111 17'11 
NLC 6863008Statle pompare are re:zldua� SP 5 m 3416 1m "' 127 12 127 910! 1343 1317 2031' 
NLC 6863009 Stat le Pompare Apt reziduale SP 3 31 2ll 179 I� 139 ll 1!9 -2� 13! 134 tt2 

NLC 6863010 Statlt Pompare Apt mlduale S, 12 III 295 16 n< ' 79 -71: 161 15 ISI 
NLC 6863011 Statlt Pompare Apt rttidualt SP 9 .. 552 ll ' l 2l 1112 " "' Im 

NLC 6863012 5totie Pompare Apt mldualt SP 6 1031 139 ,� 23 ,� 101 14( ia I() "" 
NLC 6863014 Statit _,. Apt Rtzkfu,lt SP 7 244 284 m "' .., 461 511 17 IS! 3407 
NLC 68630t5 Stallt _,. Apt Rtzidualt SP 13 36 2017 376 IQl 1072 IOT. 7403 " � 21 llOO 

NLC 6863016 Statit _,. Ape Rtzidualt SP 4 ,. 1215 .., "' 192 192 192 ,., ,.. "' ..... 

NLC6863023 Statlt _,. Apt Rtzldualt SP I li! 174! 1105 74S n, 7' rn ,.. li� 1014 16411) 

NLC68630245tatlt -rtApt Rtzidualt SP 2 li< 431 11 5" 57' s, s, 1602 � 211 51.!0 
NLC 6863025 Statlt _,. Apt Rezo,alt SP li ! "" 1, � m .. .. 391 ,. .a ms 

NLC 6863026 Statlt _,. Apt Rtziduole SP 10 12 112 ll � 61 • • 612 • • U54 

NLC7t51B46 POMPE APA 2 2 2 25 31 29 S3 • 51 235 
NlC 7151!36 POMPA APA .fANAAI '" 12 li 12 12 _21 20< "' '°" 
NLC 7151823 POMPE APA-l'OENAIU APOSTOU 63, lll 34 .... -
NLC 5563515 STATIE EPIJRARE POTIGRAFU 161 III 4! I> m 1S71 7l Jl91 3'111' Im 

NLC 7152202 SPAU CIIMNA 114 49! 14 1051 ll, m ,.. 1741 

NLC 7151842 POMPA APA GORGOTA ''" 24 37 � 21 21 ss 32 1171 
NlC 7151845 POMPA APA CIIIVINA m 127 S7 .. 74' 244 m "' 21„ 
NLC6855534 STATIE POMPARE POENARI APOSTOL IOC!II -

NlC7151844 STATIE POMPARE FANAR! "' IA5 "" U4ZI •1m - wst Z3S23 '"' 1l60 lltOI llfflO _, 27511 1'433 mus 

4.1.3. Detaliere consum cladiri publice, an 2021 

~ 9 ~  
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1 Piata agroalimentara Sat Gorgota 
15,239.00 

2 Camin cultural Sat Poienarii Apostoli 
2,107.00 

3 Magazin Mixt Sat Poienarii Apostoli 
3,442.00 

4 Sediu Consiliu Local Sat Gorgota 
17,729.00 

5 Statie de epurare Potigrafu Sat Potigrafu 
8,328.00 

Total 46,845.00 

il!F-:i-. :�\-;� -., ·=·T_ 7 ;:i�:� .--. =�
--
��� :zk��: iJ�

--
::1���-� JL ;·J;: !� .. :�1:i,J :�- ���, _ �-�'-'7

�1 ���-
- -

Putere Ore 
Energie Cons. mediu 

electrica Nr. Crt. Denumire echipament Cant. (buc} electrica[k functionare 
consumata/ 

W} /luna 
luna 

l calculator 1 0.25 20 5 

2 copiator multifunctional 1 l 14 14 

3 centrala 1 6 40 240 

4 aparat aer condiţionat 4 1.5 30 180 

5 Sistem de iluminat si prize 1 4 240 960 

6 frigider 5 0.5 240 600 

Total Plata agroalimentara/an [kWh} 

-� � ... --� Vl_ i �R.;;J ,,.,: :-:;-t.. ,�,. ·-: �;.-;...�r�-'7 �...-.:4.r_,;, •• ��
�

tf!-�.;,�-. -:�. '. �- �- �t:..,�·;;•;, , - ' 
':t 11.�'�f;ţ.•-. •  �, .... �'!fli-!.�;� ,10' .. ,._'i'f,),'' .J.' �Î•1•' � ·-... ,._-.,• t1 ,• �1 •-} !"1,d ,11.ţif;_...,,,� .. �•,:1 , "' , ,, � �- --•· __ a -..>. -tl'-6.. ... J-.., � ,..t..._..,._..... i ,,._ _.;,.,l . .,.,t _ __.._ .__ �\ _ . ..._ • 

Energie 
Putere Ore 

electrica Nr. Crt. Denumire echipament Cant. (buc} electrlca[k functionare 
consumata/ 

W} /luna 
luna 

1 Sistem de iluminat si prize 1 3 20 60 

2 Sistem de sonorizare l 0.25 40 10 

3 frigidere 2 0.5 190 190 

Total Camln Cuhural/an [kWh} 

Ore 
Energie 

Putere 
electrica Nr. Crt. Denumire echipament Cant. (buc} electrlca[k functionare 

consumata/ 
WJ /luna 

luna 

1 calculator 1 0.2 18 3.6 

2 copiator multifunctional 1 0.2 10 2 

3 centrala 1 6 30 180 

4 Sistem de iluminat si prize 1 1 73 73 

5 frigidere 3 0.5 130 195 

Total Magazin Mixt/an [kWh} 

~ 10 ~ 

En. Electrica 
/an 2021. 

[kWh} 

60 

168 

960 

1080 

11520 

14.44 

15,2311.00 

-
: 

Cons. mediu 
En. Electrica 

/an 2021. 
[kWh} 

300 

90 

1710 

2,107.00 

Cons. mediu 
En. Electrica 

/on 2021 
[kWh} 

43.2 

24 

540 

876 

1950 

3,442.00 
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'· ,:::;· ' 
I, .L .• .. ; .• •o • '" ,. 

Nr. Crt. 

1 

Ghidul solicitantului O S  11.2 

··. · 4�-ă;4 <!onsumafori electrld flnall Sediu f'ri,dliu. irâbll:.� .'. • ,r.-':::.i.:-�_;,"',,o"..-:·�
}3

� • . 

Ore 
Energie Cons. mediu 

Putere 
electrico En. Electrico 

Denumire echipament Cont. (buc} electrica[k functionare 
consumato/ /an 2021 

W} /luna 
luna [kWh] 

calculatoare 15 0.25 70 262.5 2887.5 

2 copiatoare multifunctionale 2 1 38 76 836 

3 centrale 2 6 70 840 4200 

4 aparat aer condiţionat 4 1.5 30 180 1260 

5 DVR 1 0.5 60 30 1936 

6 Sistem de iluminat si prize 1 5 so 250 3000 

7 frigider 2 0.5 300 300 3600 

Total Sediu Cons/1/u Local/an [kWh} 17,729.00 

��@N..,·t·•··•� --•• - �i!,..:;�;i 
,-, ' .:;;�-:;:cx""."J>.C':i:'TT.'!!)'T.'""'f:T'."L�•:_·�-� ... v'J!t-,':.,·, . , • ; ·•· ' . 'A ' l. I ,t.� \ .,, I .,, • "'-- • .  _,J., � J.., • ,,,__ ..t- �- . 1/J.. - ---· ~ ...... • _, '... .wl' i.ir � ' .. 

Energie Cons. mediu 
Ore 

electrica En. Electrica 
Nr. Crt. Denumire echipament Cant. (buc) functlonare 

consumata/ /an 202l 
/luna 

luna [kWh] 

1 Echipamene stat ie epurare 1 60 694 8328 

Total statle de epurare/an [lcWh] 8328 

4.1.4. Detaliere consum sistem iluminat,sistem statii de pompare si pompe de apa, an 2021 

Sistemul de iluminat, statiile de pompare si pompele de apa, sunt dispuse pe aceleasi trasee, respectiv 
drumurile publice din Comuna Gorgota, jud. Prahova. Datorita imposibilitatii de a fi tratate individual 
( d.p.d.v. al amplasarii unor capacitati de producere a energiei regenerabile, la fiecare punct de 
consum), acesti consumatori vor fi tratati global iar pentru consumul lor insumat, se va propune 
construirea unei singure capacitati de producere a energiei electrice din sursa fotovoltaica, pe un teren 
aflat in proprietatea Primariei Gorgota, jud. Prahova. 
Sistemul de pompare al apelor uzate din satele Gorgota, Fanari, Crivina si Poienari Apostoli a fost pus 
in functiune in cursul anului 2021. lncepand cu punerea lui in functiune si pana in prezent, operatorul 
realizeaza lucrari de racordare a gospodariilor la sistemul de canalizare. Prin urmare, consumurile 
inregistrate de acesti consumatori in anul 2021, sunt consumuri realizate in perioada de testare a 
instalatiilor si nu reflecta consumul aferent functionarii la capacitatea proiectata. Prin urmare, pentru 

sistemul de pompare al apelor uzate, in cadrul acestei analize energetice se vor face estimari ale 

consumului de energie electrica. 

Tab. 4.1.4.1. Consumul inregistrat in anul 2021 de:sistem i/uminat,sistem statii de pompare si pompe 

de apa+ consum estimat 

� �- -� ·: , ,'>':i •. -----� 

� �,��ţ���ţii-;� •. - . - �·, • . .. �f,.;.,. ., •• 

Teritoriul Comunei 

1 I luminat public total Gorgota 108,699.00 

Sistem statii de pompare ape Teritoriul Comunei 

2 uzate Gorgota 181,491.00 180000.00 

subtota l 290,190.00 180,000.00 

Total 470,190.00 
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Estimarea de 180,000.00 kWh/an, aferenta sistemului de pompare a apelor uzate ,a fost facuta in 

raport cu planul de dezvoltare al Comunei Gorgota pentru urmatorii 3 ani, în care se urmareste 

dublarea numarului de abonati care va atrage dupa sine consumul procnozat de aprox. 360,000.00 

kWh/an. 

<:ţ ••,t--'� 
.-- Ca 

1!1 ftl'\•H . lllimi"năt'·.., ·"- •• -� -· ... - . . -- · 

� 
Energie Cons. mediu 

Putere Ore 
electrica En. Electrica 

Nr. Crt. Denumire echipament Cant. (buc) electrica[k functionare 
consumata/ /an 202J 

W) /luna 
luna [kWh} 

1 Iluminat public 
534 0.075 220 8811 105,732.00 

88 0.035 165 508.2 2,967.00 

19 1.7 60 1938 23,256.00 

Sistem statii de pompare ape 
33 4.1 60 8118 97,416.00 

2 5 2.2 72 792 9,567.00 
uzate 

2 10 50 1000 12,000.00 
4 4.4 50 880 10,452.00 

10 4.8 50 2400 28,800.00 
Total Iluminat public /an [kWh} 290,190.00 

ţantltate energie finala consumata + estimata, in erimetrul analizat = 517 035.00 kWh. 

4.2. Analiza situatiei existente-energie primara • an anterior 
implementare proiect - (* Conform Ordin 2641/201 7 ) :  

Cantitate Factor Cantitate Factor Cantitate 

Indicatori energie finala conversie energie conversie energie 
consumata Energie primara Energie primara 

[MWh] Primara * [MWh] Primara * [tep] 
Consum de energie 517.035 2.62 1,354.63 0.086 116.50 primara • en.el. 
Consum de energie * 116.50 primara • Total 

* Conform Ordin 2641/2017 
�, 7;.;;..;e.�p=rl.;;..;(t;..;;_ep-�-=---1.-1-6.-5-0..., 

4.3. Calculul cantitatii emisiei gazelor cu efect de sera in perimetrul considerat(aleslexistent)-an 
anterior implementare oroiect 

Indicatori Cantitate energie primara 
(MWh) 

Emisie C02 echivalent 1,354.63 (GES) En.El. 
Emisie C02 echivalent 

(GES) Total 
*Emisia C02 = kW ener ie erimetru - C02 

GES/ tone C02 = 447.03 

f,co2 Emisii C02 (tone) (tlMWh) * 
0.33 447.03 

447.03 
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Oportunitatea proiectului şi  intervenţiile propuse a fi realizate în cadrul 

Prezentul proiect, propune diversificarea mix-ului energetic cu accent pe utilizarea surselor 

regenerabile de producere a energiei electrice ( sursa fotovoltaica),in perimetrul analizat din Comuna 
Gorgota, jud. Prahova. 

Obiectul proiectului consta în instalarea unor sisteme fotovoltaice cu puterea însumata de 400 kWp 
, care vor produce energia electrica necesara functionarii echipamentelor situate in perimetrul 
analizat la Sectiunea IV. 

Proiectul se incadreaza în tipul de intervenţii mentionat mai Jos: 
A. investiţii în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din 

surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităţilor publice locale. în 
categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, 
utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potenţial de 
utilizare a energiei vântului, precum şi alte surse de energie regenerabile definite conform art. 
2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia biomasei. 

Sistemele fotovoltaice se vor amplasa atat pe acoperisurile cladirilor studiate cat si pe sol. ( tab. 5.1.) 

Pentru sistemul care va deservi Iluminatul public + sistemul de pompare al apelor uzate, Primaria 
Gorgota a alocat o suprafata de teren corespunzatoare necesarului de amplasare, aleasa cu 
respectarea legislatiei in vigoare. Categoria de teren a terenului  este : extravilan, cu destinatia curti
constructii. 

Extrasul de carte funciara, va fi anexat la sectiunea documentelor care atesta dreptul de proprietate. 
Capacitatea însumata a sistemului ce deserveste iluminatul public , va avea puterea de 358 kWp, bara 
de alimentare este în proprietatea solicitantului si va fi racordat in contorul existent al statiei de apă 
în regim de prosumator. 
Conform art. 11 din legea 50, republicata, prezentul obiectiv nu necesita emiterea unei autorizatii de 
construire, si nu se supune avizarii de mediu. 
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Nr. Crt. Instituţie cu personalitate juridica 

Cladiri publice 

Piata agroalimentara 

2 I Camin cultural 

3 I Magazin Mixt 

4 I Sediu Consiliu Local 

5 I Statie de epurare Potigrafu 

6 Iluminat public +sistem pompare ape uzate 

TOTAL 

Ghidul solicitantului OS 11.2 

Localizare 

Sat Gorgota 

Sat Poienarii Apostoli 

Sat Poienarii Apostoli 

Sat Gorgota 

--

I Sat Potigrafu 

Consum final de 

energie 
2021[kWh) 

I 15.239.00 

2.107.00 

3,442.00 

17,729.00 

I 8,328.00 

Amplasare · acoperisfsol 

lacoperis, panta sudica 

I 
lacoper1s, panta sudica 

acoperls, panta sudica 

I sol. orientare sudica 

Teritoriul 
1Gorgota 

Comunei 
450,190.00 lsd, orientare sudica 

I 

I 

I 

Putere 

recomandata 

sistem kWp 

14.00 

5.00 

16.00 

7.00 

358.00 

Procent 
Emisii de carbon compensare 

Energie produsa consum propriu 
pentru siSlem 

anual [kWh] in conditii de 
PV-LCA la 

I 14,879 I 

I 5,423.00 I 

17,005 

I 7,595 I 

450.373 

instalare putere 
putere optima · 

optima [%] toC02/MWh 

LCA 

98% I 0.00042 

98% I 0.00015 

96% 0.00048 

91% I 0.00021 

100% 0.01074 

Tab. 5.1. Alocarea PV pentru fiecare cladire studiata 

~ 15 ~ 
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Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul7 Anul 8 Anul9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 
Producţia anuală de 

energie verde realizată 

cu ajutorul capacităţilor 

de producţie realizate 
nrin '"'••m•diul 

,_ ,ww.., lwtm \Wh'M k.Wh'an IW!wn kWh'an - ,_ l<Wh'an IWh'an IWh'an kWh'a, IWWan kWh'., l<Wt-lan l<Wh'an l<Wh'an - k\Vh'M - kWh'an kWh'an l<Wh'a, kWh'ai 

Piata agroalimentara 1'00 1194' 1115 1183 117' 11n 1167 13,61 1156 11!0 13.'5 '140 13.34 mg 13.24 13.18 1113 1108 1103 12.97 1292 12.87 1282 12n 12.72 

camin cultural 
�00 

4,98 4.96 4.94 4,92 4.90 4,88 4.16 4.8' 4,82 4.80 '·" 4.n 4.75 4.73 4,71 4,69 4,1;7 4,65 4,63 4,61 4.80 4.58 4.56 4,54 

Mag,zin Mixt 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IOO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sediu Consiliu Local 16.00 1�94 15.87 15.81 15,75 1S,68 15.62 15.56 1�!0 1143 1�37 1�31 15.25 15.19 15.13 15.07 15.01 14.95 109 103 ,,,n 14,71 14,65 14.59 14, 53 

Stat ie de epurare Poligrafu 7.00 Ul &JI< 6.92 U9 U6 6.8:l U1 6.7' 6.75 6.72 uo 6.1;7 6.6' 6.62 6.lil 6.57 6.54 6.51 6.49 6.46 6.43 &41 6.38 6.36 

Iluminat public +sistem 
358.00 356.57 356.14 353.n 35231 3!0.90 349.49 3'&10 346.70 345.32 343.94 3'2.56 341.19 339.82 338.46 337.11 m/5 33U2 33108 331.75 :m.42 329.10 327.76 326.47 �17 

pompare ape uzate 

TOTALUATGORGOTA, 

VALOAREA REZULTATA DIN 400.00 398.4 396.81 395.22 393.64 392.06 390.50 388.93 387.38 385.83 384.28 382.75 381.22 379.69 378.17 376.66 375.15 373.65 372.16 370.67 369.19 367.71 366.24 364.77 363.32 
ANALl2A ENERGETICA 

Tab.5.2. - productie din PV in perioada de viata a investitiei - 25 de ani 

~ 16 ~ 
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Proiectul propus include panouri de înalta-eficienta, cu celule de t ip monocristalin, b ifaciale, 
half-cut cu o putere de 400 W per panou fotovoltaic. La fiecare locatie, se vor monta 
invertoare corespunzatoare puterii nominale in c.c. si c.a., trifazate de tip string inverter, 
conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 şi nr. 132/2020, cu un randament 
minim de 98% STC, conform configuratiei tehnice a proiectului. 
Structura de montaj este o structura metalică prefabricată, special proiectată pentru aplicaţii 
fotovoltaice, ce respectă cerinţele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice şi 
de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici - vânt, zăpadă, chiciură. 
Structura de montaj pentru acoperis, va asigura o înălţime corespunzătoare a marginii 
inferioare panourilor fotovoltaice faţă de suprafaţa acoperişurilor (O.OS m), pentru a permite 
o funcţionare optimă în perioadele cu căderi de zăpadă sau precipitaţii mai mari decât mediile 
înregistrate, conform proiectului tehnic. 
Structura de montaj la sol, cu stalpi din otel zincat, batuti in pamant si profile de montaj, 
aferenta puterii instalate, va asigura o înălţime corespunzătoare a marginii inferioare 
panourilor fotovoltaice faţă de suprafaţa solului (O. 7 m), pentru a permite o funcţionare 
optimă în perioadele cu căderi de zăpadă sau precipitaţii mai mari decât mediile înregistrate 
si va fi uzinata conform proiectului tehnic de executie. 
Legătura dintre invertoare şi Tabloul Electric aferent Centralei Fotovoltaice (TCEF) se va 
asigura prin Linii Electrice în Cablu (LES) de 1 kV, tip A2XS(FL)2Y 3x(lx150/25) mm2. 
Toate cabluri le vor respecta cerinţele normelor tehnice în vigoare. Soluţia tehnică finală se 

va detalia la faza PT +DE a proiectului. 
Detalierea soluţiei tehnice de racordare a centralei fotovoltaice la reţeaua electrică a 
Beneficiarului şi de distribuţie locală se va detalia la faza A.T.R (aviz tehnic de racordare), cu 
acordul operatorului local de distribuţie. 
Sistemul fotovoltaic va avea o tensiune de intrare DC de maxim 1000 V pe partea 
generatoarelor si o tensiune de iesire AC din invertor de 400 V. lesirile din invertoare se vor 
conecta in tablourile generale de alimentare a obiectivelor, pe Joasa Tensiune. 
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5.3. Consum de energie primara in urma implementarii masurilor de eficientizare energetica( Instalare 
sistem fotovoltaic PV-400 kWp an n+1): 

Cantitate energie 
Factor conversie Cantitate energie 

Factor 
conversie Cantitate energie 

Nr crt Indicatori finala consumata 
[MWh] Energie Primara * primara [MWh] Energie Primara primara [tep) 

2 Consum de energie primara 
en.electrica 

Productie de energie primara in 
urma implementarii masurilor de 

eficientizare energetica 

Consum total de energie primara ln 
4 urma implementarll masurilor de 

eficientizare energetica 

517.035 2.62 1,354.63 

-495.275 2.62 -1 ,297.62 

21.76 2.62 57.02 

* Conform Ordin 2641/2017 
I.---Tep_rl_�_tep-�-•-4-.90-------,! 

* 

0.086 1.16.50 

0.086 -11 1 .59 

0.086 4.90 

5.4. Calcului cantitatii emisiei gazelor cu efect de sera, in perimetrul ales, dupa implementarea masurilor pentru eficientizare energetica, na 

Indicatori 

Emisie C02 echivalent (GES) electric 
Emisie C02 echivalent (GES) Total 

n+l -- -

Cantitate energie 
primara (MWh) 

57.02 

f,co2 (tlMWh) * 

0.33 
18.82 

* Emisia C02 = W energie perimetru -f C02 
GESt {tone C02) = 18.82 � �  � _ _  I 

~ 18 ~ 

Emisii C02 (tone) 

18.82 
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N Denumirea UM Cant. Preţul unitar Valoare Linia Eligibil/neeligi 
r. echipamentele:>r /lucrărilor (fără T.V.A) totală bugetară bil 
C / serviciilor 
rt 1, (se va 

li menţjona 1, i 11 lsuma inclusă 

! De eligibil şi 
,1 suma inclusă 

pe neeligibil) 
o 1 2 3 4 5(3x4) 6 7 

Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

TOTAL 
Echipamente 

Utilaje, echipamente 
1 tehnologice şi funcţionale 4.3 eligibil 

care necesită montaj buc 1 1,736,378.00 1,736,378.00 

TOTAL 1,736,378.00 1,736,378.00 

Denumire lucrări 

1 Constructii si instalatii buc 1 500,200.00 500,200.00 4.1 eligibil 
Montaj utilaje, 

echipamente tehnologice şi 4.2 eligibil 
2 funcţionale buc 1 498,700.00 498,700.00 

3 Organizare de santier buc 1 39,450.00 39,450.00 5.1 eligibil 
TOTAL 1,038,350.00 1,038,350.00 

Denumire servicii 

1 Proiectare Buc 1 106,507.00 106,507.00 3.5 neeligibil 

TOTAL 106,507.00 106,507.00 

ecţiunea VI. Rezultatele preconizate ale proiectului (producţie de energie din surse 

regenerabile şi reducerea gazelor cu efect <!e seră în urma implementării proiectului) 

6.1. Rezultatele proiectului 

Obiectivele proiectului: 

a) reducerea consumului de energie (RCE): TEP/an; 

b) reducerea consumului de gaze cu efect de seră (RGES): tC02; 
c) Cost investitie ; 
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a) Reducerea consumului de energie (RCE): tep/an 

INIT/AL 

Ghidul solicitantului O S  11.2 

FINAL 

Cant. Cant. En. 
Coeficie 

Cant. 
Cant. En. primara Coeficient 

En.primara primara 
nt 

En.primara Reducerea RCE 
consumata transforma transfor 

consumata consumata consumata 
{MWh} re tep 

[tep] [MWh] 
mare 

[tep] 
tep 

1,354.63 0.086 116.50 57.02 0.086 4.90 

Extras din OUG 11212022 
I- CRITERII DE SELECTIE PENTRU PRO IECTE DE EFICINTĂ ENERGETICĂ ' ' 
Criteriul C1*): Reducerea consumului de energie (RCE)-25p: 
Modalitatea de 
calcul: RCE=(Tepr-Tep1 )/Tepr[o/o] 
Unde: 

% 

96% 

- RCE - reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pentru 
schema de eficienţă energetică, pe baza auditului energetic; 96% 

- Tepr - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea 
proiectului; 116.SOtep 

Tep1 - consumul de energie, exprimat în Tep, după anul 1 de implementare a proiectului, şi 
realizarea proiectului de investiţii; 4.90 tep 

b}Reducerea consumului de gaze cu efect de sera ( RGES):tCO2 
INIT/AL FINAL 

Cant. En. 
Cant. En. primara Factor Factor Emisii de Emisii de primara emisie GESr cons.dupa emisie GES1{toneC Reducere RGES 

cons.initial [t/MWh] [toneCO2] implem. [t/MWh 02] {%} 
[MWh] proiect 1 

[MWh] 

1,354.63 0.33 447.03 57.02 0.33 18.82 

1,354.63 447.03 18.82 96 

Criteriul C2*): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: 
Modalitatea de calcul: li'CES=(CES�CE.5l)/CESrf%}{tC02], unde: 
-RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, 
pentru schema de eficienţă energetică, pe baza auditului energetic: 96% 
- GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] în scenariul de referinţă, fără 
implementarea proiectului de eficienţă energetică: 447.03 
- GESl - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2], după anul 1 de implementare 
a proiectului : 18.82 
Punctaj acordat: 
- RGESs30%-lO p; 
- 30%<RGESs40%-20p; 
-50%<HCE.5!-40p 

c)Costul investitiei , pret fara TVA: 2,774,728.00 lei 
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tsecţiunea VII. Monitorizare şi riscuri 

7.1. Monitorizare 

Masurile de crestere a eficientei energetice, atrag dupa ele necesitatea implementarii unui Sistem de 
Management Energetic. 
Etapele implementarii unui Sistem de Management Energetic sunt ( PDCA): 

► Planificare 
► Realizare 
► Verificare 
► Corectare 

Anual se va cuantifica cantitatea de energie e lectrica consumata de catre instalatiile propuse in 
perimetrul ales (se vor masura si/sau estima prin calcule specifice auditului energetic). Rezultatele se 
vor compara cu valorile indicatorilor in anul de referinta 2021. 
Monitorizarea productiei de energie electrica din PV se va face cu ajutorul unui echipament de 
monitorizare, comanda si control care va putea prelua şi monitoriza informaţii până la nivel de  string
uri, colectând datele de la invertoare folosind protocoale de comunicaţie universale. Toată reţeaua de 
0.4 kV va putea fi monitorizată prin intermediul unui portal dedicat, existând posibilitatea de a realiza 
comenzi asupra invertoarelor. 

7.2. Riscuri 

Risc Probabilitate Potenţial Metodă de minimizare a 
de apariţie impact asupra impactului riscului 

realizării 
investiţiei 

Creşterea preţului componentelor Mare Mare Demararea procedurii de selectare 
şi echipamentelor necesare pentru a furnizorului de servicii de 
realizarea investiţiei proiectare şi instalare a capacităţii 

de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile de energie 
solară imediat după semnarea 
contractului de finanţare din 
fonduri publice (PO IM) 

Întârzieri în aprovizionarea cu Medie Mare Incheierea unui contract cu 
echipamente şi componente şi în antreprenorul general conţinând 
montajul acestora. termene, responsabilităţi şi 

penalităţi clare. 

Întârzieri în obţinerea avizelor Redusă Medie Desemnarea unui persoane din UIP 
tehnice necesare punerii în ca principal responsabil pentru 
funcţiune a investiţiei coordonarea elaborării şi depunerii 

documentaţiei necesare pentru 
fiecare aviz şi acord tehnic. 

Indisponibilitatea surselor de Medie Mare Câştigarea finanţării din surse 
finanţare publice (POIM) 

Sem naturi 
Primaria Gorgota Elaborator analiza Consultant proiectare 

energetica sisteme fotovoltaice 
Primar lonut Dumitru lng. Mihailescu STC Planeta Verde SRL 
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D ocumentele mentionate in tabel se vor anexa la prezenta analiza in format PDF 
li. Centralizator dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile din proiect; 

Documete 
Preţ Preţ luat în Justificare 

justificative care 
calcul pentru preţ luat în 

Categorie de lucrări/ 
stau la baza 

bugetul calcul pentru 

echipamente/servicii 
stabilirii costului 

proiectului întocmirea 

aferent 
bugetului 

proiectului 

Sistem fotovoltaic ongrid 
Oferta Firmei 552,794.00 552,794.00 Pretul cel mai 

Philro Industrial mic 
Pl 400 kWp 

SRL - TBA 

Sistem fotovoltaic 400 
Oferta firmei 556,200.00 556,200.00 Oferta 

kWp 
Seres prod Corn necastigatoare 

SRL 

Documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor şi/sau 
echipamentelor si/sau serviciilor se vor anexa la prezenta. 



PHILRO 
i n d u s t r i a l  

Piprra-Tunari Nr. I 1-1 - LIJ \'oluntari / Ilfov 
RO8169936 J 23/660/2007 

IBAN RO46 BTRL 0450 1202 8478 36XX 

Tel: +4 021 2691140 Fax: +40 21 2691138 

OOO_ TBA/21.Nov.2022 Primăria Gorgota 
CATRE: DJJ OOB, Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota 

Gorgota 72107 5 

Oferta ln atentia: 

PHILRO INDUSTRIAL Contact: 
1 Mob: 0244.474.511 

E-mail: 

Data emiterii: OOO TBA/21 .Nov.2022 

De la: I PHILRO INDUSTRIAL 

Ref: OOO TBA/2 l .Nov.2022 

SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID, cu PUTERE INSTALATA de: 400.000 

Va prezentam configuratia si cotatia de pret pentru echipamentele privind realizarea sistemului: 

Centrala fotovoltaica On-grid de putere totala cumulata fkWp] 400.000 

cu instalare pe structura de montaj la sol 

kWp 

Oferta include echipamentele (module fotovoltaice, invertoare de putere, structura de montaj pentru module fotovoltaice) şi instalaţiile 
aferente necesare (mufe, cabluri Cc si Ca JT, tablou electric secundar al Centralei Fotovoltaice, pregatire pentru integrare optionale de 
monitorizare productie EE), necesare execuţiei Centralei Electrice Fotovoltaice pana la tabloul electric secundar al acesteia; inclusiv conectarea 
sistemului la instalaţia de impământare existenta in locatie, transportul si montajul echipamentelor in locatia de instalare. 

EXCLUDERI: Oferta nu include niciun echipament sau instalaţii electrice de racordare in joasa, medie sau înalta tensiune (precum: Post de 
transformare; tablou electric general post de transformare; celule electrice de joasa, medie sau înalta tensiune; Punct de conexiuni). Oferta nu 
include serviciile si echipamentele prezentate ca optionale suplimentare daca acestea nu sunt angajate de catre beneficiar la contractare. 
Oferta nu include elementele de greutati pentru lestarea structurii de montaj pe acoperis (daco este aplicabila aceasta solutie ). 

Date tehnice Centrală Electrică Fotovoltaică 

Putere instalată in CC (kWp] 400.000 
Module fotovoltaice, numar de bucati 1,000 

Module fotovoltaice, puterea unui panou in [Wp) 400 
Invertoare de putere tip SMA Solar Technology AG GERMANY, mono/trifazat undirecţional: I conform puterii instalate. 
Structură de montaj instalata prin: l Structura de montaj la sol cu stalpi din otel zincat batuti in pamant si profile de montaj 
Tip de orientare al structurii panourilor: I orientare înclinată unidirecţională (spre S) 
Sistemul se poate racorda la instalaţia de utilizare în JT, O 4 kV (230/380 VCA) 

Date de productie electrică Ce11trală Electrică Fotovoltaică 

Producţie anuală totală estimata de energie electrică: [MWh/anJ,I S24.00 
Datele de productie prezentate sunt estimate pentru un raport minim de: Spec. energy yield* :I 1, 310 kWhlkWp 

Producţia de energie electrică a fost determinată pe baza datelor statistice meteorologice locale, mediate pe JO ani, 
sursa datelor Meteonorm PVGIS. Estimarea productiei anuale de energie electrica in concordanta directa cu locatia, tipul de montaj si 

caracteristicile tehnice ale echipamentelor utilizate in configura/ia prezentata se va putea prezenta la comanda fenna a sistemului. 



Puterea detenninată a configuratiei tehnice la care face referire prezenta oferta a fost dimensionată la cerere. 
Dimensionarea structurii de montaj pe suprafaţa de instalare va fi realizată pentru condiţiile specifice de încărcări de vânt şi zăpadă conform 

locatiei de implementare si a standardului românesc/european. 
Centrala Electrică Fotovoltaică respecta standardele nationale si europene referitoare la acest domeniu, poate fi racordată la reţeaua electrică 

de distribuţie de interes public şi va livra energia electrică produsă către consumatorii racordaţi la barele centralei, nivel de tensiune O 4 kV. 
Surplusul productiei de energie electrică poate sa nu fie livrat în reţeaua electrică de distribuţie de interes public doar in conditia in care 
beneficiarul achizitioneaza ca optiune suplimentara si echipamentele/sistemele specifice de management si monitorizare a productiei. Prin 
integrarea optionala de astfel de echipamente surplusul de energie electrică generat va putea fi redus la un maxim de O. I O kWh/h în orice interval 
orar din zi prin intermediul sistemului de reglare automată dinamică a puterii active a invertoarelor de putere. Măsurarea in scopul 
managementului si raportarii energiei electrice produse este asigurată in acest caz prin intermediul sistemului de monitorizare al invertoarelor. 

[kWp) Peak power: 400.000 
Capacitate instalata Centrală Electrică Fotovoltaică: =========:::==:==�=��======:==:============= 

Total number of PV modules: 1,000 

Preţ Centrală Electrică Fotovoltaică {€/ara TVA ]: 552,794 pret optiuni• O 
reprezentand I€ I Wp] 1.3810 (lara optiuni) 

Estimare cantitate totală anuală de energie electrică produsă [MWh/an] 524.000 
========.===:=::a=======;::::::;=;:=#============= 

de Centrala Electrică Fotovoltaică {1 ") estimated Spec. energy yield•: 1,310 kWh/kWp 
Valoare estimata a energiei electrice produsa anual {2"): I €/an I 136,240 

Valoarea totalo a energiei electrice produse în 25 ani (DVT): in Periada de Viata Tehnica [ €/DVT ] 3,406,000 

Perioada de amortizare a investitiei: 
fara costuri pentru optiuni (nr ani): 4.06 

incluzand costurile pentru optiuni (nr ani]: TBA 

(I *) Valorile ,\"I/ni determinate pe baw crm1pm·afiei între estimarea privind energia electrică produsă clin Centrala Electricii Fotovoflaicii determinată utilizând date 
.,·ratis/Îc:e meteorologice =onah> pentru fiecare locaţie, mt1diate orar /lf: o periomhi de I fJ ani, surse date meteo Metecmorm Phof(Jl'oltaic' Geogruphic:al !,forma/ion System ( 

integrate î11 radml 111111i ins111mw111 de calcul specia/i::at Valorile sunt mediale pentru o perioadă de 10 uui considt!l"and o de,•ia/ie medie anualii a prodllc/iei de energie 

e/ecfrică îu mioare de O I an raportată la valorile estimate pentru primul an operaţional conjonn analiză ene1geticJ Valorile estimate pol mria infime/ie de.fluc111a1iile 
011110/e ale condiţii/or 111eteorologice şi profilul dC' consum �{ectfr Valorile estimate repre:i11ui e11e1gie electricii li,•ratti la 11i1·e/ de tensiune O 4 20 JkV către co11s11nwtor 
Valorile prezentate nu repre:intă oh/igafii conirac-tuale 

(2*) Valoare culc11/ata pe11tr11 1111 ,111 de :i/e la preţul de ad1i:i/ie al energi<'i el,•cfrice din re/eu, de 0.26 E11ro/i<fV!,, fam TVA sifaro taxe iuduse; 
aceasta este o valoore 111edie a Picl<'i libere di11 Roman ia şi 11u co11stit11ie o ,fertă de preţ. 

CONDIŢII DE PLATĂ 

Platile se vor face în avans conform conditiilor contractuale stabilite de comun acord intre parti 

GARANŢIE DE PRODUS (este asigurata de catre producatoru/ echipamentelor) 

Module fotovoltaice - Garanţie de produs : 
Module fotovoltaice - Garanţie de putere : 

Invertoare de putere - Garanţie de produs 
Garantii manopera de montaj : 

TERMENE DE LIVRARE 

12 ani de la livrare; 
15  ani la 90% din puterea nominală, 
25 ani la 85% din puterea nominală. 
5 ani de la livrare; posibilitate extindere pana la 25 ani 
2 ani de la executie 

Livrare DAP Jocatie beneficiar in 30-90*/** de zile de la comandă fermă şi plată in avans. 
* Termenul de livrare poate.fi diferit (mai mic sau mai mare) infunctie de disponibilitatea la producator a echipamente/or configura/iei 

(invertoare/or); termenul de livrare echipamente va.fi specificat si va deveni angajant la contractare 

** Datorita instabi/itatii sijluctuatiei preturilor la producatori, configura/ia tehnica, disponibilitatea de livrare si valoarea totala a prezentei 
oferte necesita reconfirmarea ferma a emitentului inainte de comanda ferma sau de semnarea unui contract angajant cu beneficiarul. 

Valabilitatea ofertei de la data emiterii : 15 zile 

PHILRO INDUSTRIAL 



"1'. PHILRO 
i n d u s t r i a l e 

OFERTĂ FINANCIARĂ 

achizitie, livrare si montaj echipamente centrala fotovoltaica ongrid 

Cost achiziţie unitar făn\ Cost achiziţie Cost total fără TV A 
Nr. crt. Echipamente Denumire Producător Model producător Cantitate UM TVA (EURO) filn\TVA (EURO) /EURO) 

S-Energy SL65-54MAJ-400Z (400W 
PANOU FOTOVOLTAIC STC) 

I MODULE S-Energy 400 W S-Energy Co., Ud. 54 HalfCclls (6xl8 Matrix) 1000 Buc 0.464 fJWp 185,400 185,400 FOTOVOLTAICE Low LID mono PERC Korca 1 SOOV Low LID mono PERC 
BIFACIAL HALF-CUT Series Mono half-cut bifacial PV Module 

[WxLJ [ 1134 x 1724) mm; 21.00 kg 
corcspunzator puterii 

2 INVERTOARE DE INVERTOARE DE PUTERE HUAWEI Huawei SUN 2000 • xx KTL-Mx nominale in cc si CA a 0.277 fJWp 1 10,800 110,800 PUTERE HUAWEI configuratici tehnice a 
proiecrului 

Strucrura de montaj la sol cu stalpi din otel Set of mounting system installation 

3 STRUCTIJRA DE zincat batuti in pamant si profilc de montaj, K2 Systems OmbH sol111ion for dedicated types of ground I Set 0.291 fJWp 1 16,480 116,480 MONTAJ GERMANY structure or roof covcrings, accordi.ng to aferenta puterii instalate (conform proiect) tbc oroiect 

Cabluri (CC; CA si FTP) mufe MC4; tablou electric secundar de IT al Ccntr:1lei Fotovoltaice echipat cu sigur-anta cf puterii nominale in 
4 CA; suporti pentru invertoare de putere; conectare sistem la imtalaţia de impămân.tarc existenta in locatic; echipamente de comunicatii I Set O.ISO fJWp 60,134 60,134 

pentru invertoare; tr:lsee cabluri; tuburi riflatc;suport de montaj TS CFV. 

s 
Montajul echipamentelor ccntr:1Iei fotovoltaice, programare invertoare; PIF ; 

0.200 fJWp 79.980 79,980 programarea monitorizarii, 11 managementului si a raportarii zilnice a productîci EE in ponalul producatorului 

TOT AL GENERAL Euro fan TV A pentru �cbizitie. livrare si montaj echipamente Centrala Fotovoltaica cu putere ln CC de: 400.000 kWp 552,794 
... .,·µu1t,11'u i11 C.:C �.,,,m11al11 m k. Wp r<"prr;mlt1 s,irml p111rri1 <lt• wu·J 111 t·urt>nl ,·,mlimm u 1Ut11rfll' panfl11ri/tu (ofmlt)/t11ice tfi11 t·ad111/ i;m,/iJ.."llrt1l1r-i c:entraJt"1 (nlo�oltoi1..v>' 

.Alte ser,1ciî sau t<hipomente optionale suplim•ntare <l' pot fi lhnir rnlulv li rorrre: arHtn �rrau rom,ri sapllmtnlllrt rore ,, � 1d1a1:• 11 valoarea ,nrala • nfertrî preunlat• 

"' 
c,: 

"' <  ., � . ;z ,. "' o :;;  

f �  
.... ir. 

........ lac:urrr TBA 

« • once oltt servlc,i sau echipamentt optionole suplimentare foc pene din excluderile ofertei daco ocesreo nu vor fi specif,cote, cotott si angajate dt cotre bertef,cîor Io contractarea smemulul forovoltoic >> 

• pre111rile af,sate includ Uvraren echipamentelor ;,, Romania. in /ocatia de montaj; 

IA demararea proi�ctului betrtficiarul va asigura: 
1) Plan de situaţie amplasament (Google maps fi/sau A moca, cu i,rdicarea cladirilor sa11 spatiilor pe care se poate face amplasare.) 
1) Categorie (11velitoare clădiri (fablă cu profil trapezoidal, Panouri sa11dwich n, tablă ci,tată. ttc.), str11ctură de rezistentă acoperq clădiri (beton, metal. etc:) 
3) Fiţă tehnică fnvelitoarf! clădiri 
4) Aviz teltnic de racordare 
S) Schemă tlectrică monofllară generală 

� PHILRO 
� l n d u 1 1 r l a l 

Piper.--Tun�ri �r. I H - LD \'olunran I llfo, 
R08169936 J 23/660/2007 

IBAN RO4G BTRL 04S0 1202 8478 36X)( 
Tel: +4 021 2691140 Fax: +40 21 2691138 

W\\\\_pluln, ,o nlTilo!'•<••phthv n• 



Ls 
S.C. SERES PROD COM S.R.L 

Bumb•şti-Jiu, Str. Castru Vlinop, Nr. 2, Gorj, cod 215100, ROMÂNIA; 

Nr.R•g.Com•rt: JlB/78/1998; CUI: RO 10246682 

T•I./Fax: 0253-463066; 0353-413555 ; Mobil: 0724 500 292; 0744 500 292; 

www.cnctech.ro· e•mail: officc@cnctecb ro 

Catre: Administratia Locala Gorgota, jud. Prahova 

SISTEM FOTOVOLTAIC ONGRID CU PUTERE INSTALATA DE 400 KWP 

Va prezentam configuratia si cotatia de pret pentru Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 400 kWp 

Oferta include echipamentele necesare execuţiei sistemului fotovoltaic pana la tabloul electric al acesteia. 
Oferta nu include niciun alt echipament sau servicii care nu sunt mentionate in clar in configuratia de mai jos. 

Platile se vor face în· avans conform conditiilor contractuale stabilite de comun acord intre parti 

Garantiile sunt asigurate de catre producatorii echipamentelor 

Module fotovoltaice - Garanţie de produs: 

Invertoare de putere - Garantie de produs: 

Garantii manopera de montaj: 

1 2  ani de la I ivrare; 

5 ani de la livrare 

2 ani de la executie 

Livrare DAP locatie beneficiar in 90 de zile de la contractare şi plată in avans. 

Valabilitatea ofertei de la data emiterii: 20 zile 

Cu stima, 
SERES PROD COM SRL 



Configuratie de echipamente s i  se rvi c i  i pentru  centrala fotovoltaica ongrid 

Cost unitar fără Cost Cost totn I fără achiziţie 
Nr. crt. Echipamente Denumire Producător Model producător Cnnt. UM TVA fără TVA TVA 

(EURO) (EURO) (EURO) 

PANOU 
FOTOVOLTAI HORAY HS 1 82-108M-400W 

Panouri 
1 C Horay Solar SOLAR 1722*1 134*30 mm 1 000 Buc 0.470 1 88.000 188,000 fotovoltaice f'Wp 

HS182-108M-400W GmbH 

INVERTOARE INVERTOARE DE conform puterii 
DE PUTERE nominale a 0.280 1 1 2,000 112,000 2 HUAWEI Huawei SUN 2000 - xx KTL 
PUTERE HUAWEI configuratiei f'Wp 

Structura de montaj pentru Profile de mon,· cu instalare pe acoperis inclinat. aferenta RO suprafete c acopcris I Set 0.280 25.200 25,200 STRUCTURA puterii instalate €/Wp 
3 DE 

MONTAJ 
Structura de montaj la sol Profite de montaj cu stalpi din otel cu stalpi din otel zincat ROU zincat batuti in pamant 1 Set 0.280 9 1 .000 91,000 

batuti in pamant €/Wp 

Cabluri; mufe; tablou electric al Centralei Fotovoltaice echipat cu protectie cf puterii 
4 nominale; conectare sisteme la instalaţia de impământare existenta; trasee cabluri; tuburi I Set 0.15 60,000 60,000 

riflate;suport de montaj €/Wp 

5 Montaj centrala fotovoltaica, programare invertoare; PIF 0.2 €/Wp 80,000 80,000 

TOT AL GENERAL Euro fare TV A Centrala Fotovoltaica cu putere de 400. 000 k Wp 556,200 
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POIM 2014-2020 

I I I . Studiu de insorire 

1.1. Noţiuni de bază 

Ghidul solicitantului OS 11.2 

Centrala fotovoltaică este formată dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produc energia 
electrică în curent continuu (CC) şi care prin intermediul unui invertor electronic transformă 
curentul continuu (CC) în curent alternativ (CA), cu caracteristicile de frecvenţă şi voltaj 
impuse de operatorul de transport. 

Din punct de vederea al mediului, utilizarea energiei solare cu ajutorul tehnologiei fotovoltaice 
va evita arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie electrică. Aceasta implică 
scăderea emisiilor de substanţe poluante in atmosferă, care au consecinţe medio-ambientale 
negative. Una dintre cele mai dăunătoare, este efectul de sera (provocat de emisia de CO2) şi 
ploaia acidă (provocată de emisiile de SOx). 

Radiaţia solară este un termen general pentru radiaţii electromagnetice si corpusculare emise 
de soare. Radiaţia solară se poate capta şi converti în forme utile de energie, cum ar fi căldură 
şi electricitate, folosind o varietate de tehnologii. Fezabilitatea tehnică şi funcţionarea 
economică a acestor tehnologii, într-un anumit loc, depind de radiaţia solară disponibilă. 

Radiaţia solară globală este suma dintre radiaţia directă si cea difuză si este o radiaţie de unda 
scurtă. 

În conformitate cu terminologia larg acceptată (PVGIS), conceptele de radiaţie solară sunt: 

Iradiere solară, termenul este folosit pentru a lua în considerare energia solară ( energia 
solară instantanee), care se încadrează pe unitatea de suprafaţă [W/ m2]. 

Se calculează hărţi raster a componentelor selectate (fascicul de rază difuz şi reflectat), iradiere 
solara [W/ m2] şi unghiul de incidenţă solară [grade]. 

Iradiaţie solară, termenul este folosit pentru a lua în considerare cantitatea de energie 
solară care cade pe unitatea de suprafaţă într-un interval de timp [kWh/ m2]. 

Se calculează hărţi raster a sumelor de zi cu zi a fasciculului de rază a iradiaţiei solare [KWh/ 
m2] şi durata de iradiere [minute], sunt calculate ca integrarea valorilor de iradiere, care sunt 
într-un un pas de timp selectat de la răsărit la apus. 

Cele două concepte pot fi diferenţiate în funcţie de context si utilitate. 

Interacţiunea radiaţiei solare cu suprafaţa pământului este determinata de 3 grupe de factori: 

1 .  geometria pământului, revoluţie şi rotaţie (înclinare, latitudine, unghiul de oră solară); 

2.  teren (cota, înclinaţie de suprafaţă şi de orientare, umbrire); 

3 .  atenuare atmosferică (împrăştiere, absorbţie). 

Fluxul de energie radiantă solară, care ajunge la suprafaţa Pământului este mai mic decât 
constanta solară, deoarece în timp ce traversează atmosfera terestră, cu o grosime de peste 50 
km, intensitatea radiaţiei solare este redusă treptat. Mecanismele prin care se modifică 
intensitatea radiaţiei solare, la traversarea atmosferei, sunt absorbţia şi difuzia. 



POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului OS 11.2 

Atmosfera terestră şi suprafaţa Pământului interacţionează cu radiaţia solară, producând o serie 
de transformări ale acesteia, aşa cum se observă în figura de mai jos. 

Constanta solară reprezintă fluxul de energie termică unitară primită de la soare, măsurată în 
straturile superioare ale atmosferei terestre, perpendicular pe direcţia razelor solare. 

Valoarea general acceptată pentru constanta solară este de aproximativ 1350 W/ m2 in Europa, 
reprezentând o valoare medie anuală, măsurată cu ajutorul sateliţilor de cercetare ştiinţifică. 

�Uffl/a' 

Fig. I .  I Schema interacţiunilor dintre energia solară şi atmosfera, respectiv suprafaţa terestră 

Radiaţia solară directă depinde de orientarea suprafeţei receptoare. Radiaţia solară difuză 
poate fi considerată aceeaşi, indiferent de orientarea suprafeţei receptoare, chiar dacă în 
realitate există mici diferenţe. 
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Fig. 1 .2 Proporţia dintre radiaţia difuză şi radiaţia directă 
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1.2. Caracteristici ale iradiaţiei solare 

Energia iradiaţiei solare care ajunge la sol este variabilă atât pe parcursul unei zile cât şi pe 
parcursul unui an. Aceste variaţii se datorează mişcării de rotaţie a Pământului în jurul axei 
proprii, cât şi a înclinării axei Pământului faţă de planul de rotaţie în jurul soarelui. 

Deoarece iradiaţia solară este absorbită de atmosferă, iradiaţia care ajunge la sol este cu atât 
mai puternică cu cât soarele se afla mai sus pe cer. O problematică aparte, datorată variaţiei de 
energie solara diurnă şi anuală precum si a direcţiei din care vine lumina (de la est către vest la 
diferite elevaţii), este prezentarea valorilor iradiaţiei solare astfel încât aceste valori să poată fi 
utilizate practic în calculul de energie produsă şi pentru dimensionarea diverselor 
echipamente care utilizează energia solară. 

Acest lucru se întâmplă deoarece în practică, echipamentele pot fi montate în funcţie de 
condiţionările specifice din teren. Acest lucru înseamnă ca unghiul de orientare către soare nu 
va fi întotdeauna optim - adică de aşa natură astfel încât suprafaţa de captare să fie maximă. 

Spre exemplu, un panou solar cu suprafaţa de 1 .5 m2 va capta maximum de energie dacă 
razele soarelui cad perpendicular pe suprafaţa panoului. Dacă, în schimb, razele soarelui cad 
pe panou la un unghi de incidenţă de 45°, atunci energia captată de panou este doar 70% din 
energia maximă care poate fi captată. 

Din aceste motive în studiul de faţă sunt prezentate valorile iradiaţiei pentru mai multe scenarii 
cum ar fi : 

• Iradiaţia în plan orizontal (kWh/ m2) - valorile iradiaţiei care ar putea fi captată de un 
echipament amplasat paralel cu solul; 

• Iradiaţia în plan vertical (kWh/ m2) - valorile iradiaţiei care ar putea fi captată de un 
echipament amplasat vertical; 

Iradiaţia sub un anumit unghi - valorile iradiaţiei care ar putea fi captată de un 
echipament amplasat la unghiul specificat faţă de sol. De asemenea în acest caz vom prezenta 
şi unghiul optim - unghiul sub care un echipament amplasat va capta maximum de energie 
solară pe anumită perioadă de timp (1 an, 1 luna); 

• Iradiaţia pe o singură axă mobilă - valorile iradiaţiei care ar putea fi captată de un 
echipament care este montat pe un ax orientat nord-sud cu un unghi de înclinaţie fix dar 
care urmăreşte mişcarea soarelui; 

• Iradiaţia pe 2 axe mobile - valorile iradiaţiei care ar putea fi captată de un 
echipament care urmăreşte poziţia soarelui (razele solare cad tot timpul perpendicular pe 
suprafaţa de captare). 

Deoarece toate instrumentele de captare a energiei solare trebuie să fie orientate pe cât posibil 
spre sudul geografic, toate valorile prezentate sunt pentru orientarea Sud sau 0° azimut Sud 
geografic. 
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1.3. Principiul de funcţionare a panourilor fotovoltaice 

Tehnologia de generare a energiei fotovoltaice utilizează, ca element de bază, celulele 
semiconductoare numite uneori şi wafers. 

Principiul constă în generarea curentului electric între doi electrozi ataşaţi la un sistem solid 
sau lichid, sub directa acţiune a luminii solare. Până de curând, aproape toate celulele 
fotovoltaice erau realizate din siliciu de diferite tipuri, cu un randament cuprins între 7 şi 
1 8%. 

Practic, toate dispozitivele fotovoltaice încorporează semiconductori de-a lungul cărora 
luminozitatea solară este transformată în energie electrică. Puterea diferă în funcţie de 
dimensiunile modului în care sunt asamblate celulele semiconductoare, dar şi de intensitatea 
luminii solare. 

Sistemul poate avea în componenţa lui o baterie care să stocheze suficientă energie pentru a 
„supravieţui" chiar şi unei nopţi lungi de iarnă, în condiţii de mediu favorabile, o parte din 
cantitatea de energie este consumată, iar surplusul este stocat în baterii, fiind apoi consumat 
în timpul nopţii sau pe vreme nefavorabilă. Totuşi, dacă există pericolul unui consum peste 
aşteptări, un generator care funcţionează cu motorină sau cu gaz, va asigura surplusul de 
electricitate necesară. 

Fig.1 .3 Schema si principiul utilizării panourilor fotovoltaice 

Efectul Fotovoltaic 

Efectul fotovoltaic este datorat eliberării de sarcini electrice negative ( electroni) şi pozitive 
(goluri), într-un material solid, atunci când suprafaţa acestuia interacţionează cu lumina. 

Celulele fotovoltaice pot fi realizate din mai multe materiale semiconductoare, dar peste 95% 

din celulele solare sunt realizate din siliciu (Si), care este al doilea element chimic cel mai 
răspândit în 

scoarţa terestră. 
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La fabricarea celulelor solare se folosesc cristale de siliciu de înalta puritate, care se obţin prin 
aplicarea tehnologiei "topirii zonale", după care se "toarnă" in forma de "cuburi", apoi tăiate 
in blocuri, care sunt foliate în straturi subţiri numite "wafers". Atomii de siliciu au 4 legături. 
In condiţii stabile devin perfect izolatoare. Prin impurificarea unui număr mic de atomi de bor 
cu 5 legături (surplus de electroni), acesta va avea o sarcină negativă. Razele solare, fotonii, 
mişcă surplusul de electroni, care sunt captati si condusi către circuitul exterior, acesta fiind 
numit semiconductor de tip negativ, având aplicat pe suprafaţă un strat subţire de bor. 
Asemănător, prin impurificarea siliciului cu un număr mic de 3 atomi de fosfor, rezulta lipsa 
de 1 electron (gol, gaura) care va avea sarcina pozitiva, acesta fiind numit semiconductor de 
tip pozitiv. 

Joncţiunea pn se formează prin plasarea celor doua tipuri de semiconductori, unul lângă altul. 
Semiconductorul tip-p, cu un număr mai mic de electroni (gol, gaura) atrage surplusul de 
electroni de la tipul -n, stabilizându-se. Astfel prin recombinarea electronilor, se generează 
fluxul electric, obţinând energia electrica. Razele solare, fotonii, mişca surplusul de electroni, 
care influenţează si ceilalti electroni si goluri din semiconductori, generand un flux mai mare 
de energie electrica. Acesta este efectul fotovoltaic. 

1.4. Celule fotovoltaice 

O celulă solară, sau fotovoltaică (PV), este un dispozitiv care transformă energia solară in 
energie electrică utilizând efectul fotovoltaic şi este prezentat mai jos. 

E 

d inli  nur 

�l1&11 rcit8'ohlirl ru siliciu 

Fig.1.4 Schema si principiul funcţionării celulelor fotovoltaice 

Grosimea totală a unei celule fotovoltaice este de aproximativ 0.3 mm, iar grosimea stratului n 
este de aproximativ 0.02 mm. 

Pentru a produce energie electrică, se cuplează între 36 şi 72 de asemenea celule. 

Cele mai importante caracteristici ale celulelor fotovoltaice sunt: 

tensiunea; 

intensitatea curentului electric; 
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puterea electrică. 

Eficienţa celulelor fotovoltaice depinde de doi factori: 

- intensitatea radiaţiei solare incidente pe suprafaţa celulei; 

- eficienţa procesului de convers ie a energiei radiaţiei solare in energie electrică. 

2.1. Surse de date 

- Măsurarea iradierii solare la nivelul solului cu piranometrul. 

De obicei un piranometru poate îmegistra şi memora pentru o durată de timp iradierea care 
vine de la soare precum şi iradierea care provine din atmosferă sau de la nori. 

Problemele cu acest tip de măsurători sunt multiple: 

• in mod practic, pentru a avea o perspectivă completă asupra structurii de iradiaţie 
a unei poziţii geografice, măsurătorile trebuie să dureze cel puţin un an; 

• chiar şi dacă măsurătorile sunt efectuate pe perioada unui an, setul de date este extrem 
de slab - pentru o imagine precisă sunt necesari mai mulţi ani consecutivi; 

• aparatul va fi acoperit de praf sau umbrit în unele perioade datorită unor factori 
necunoscuţi (păsări, insecte, zăpadă, brumă etc.), probleme care de obicei cauzează citirea unor 
valori mai mici decât în realitate - acest lucru necesită o supraveghere permanentă şi implicit 
costuri mari; 

echipamentul se poate defecta sau datele îmegistrate pot fi pierdute fapt ce ar invalida 
orice măsurătoare anterioară. 

Masurarea cu ajutorul satelitilor meteorologici geostationari. 

Aceştia măsoară iradierea reflectată la nivelul solului sau a norilor. Pe baza acestor măsurători 
se pot face calcule precise a iradierii la nivelul solului pe zone cu dimensiuni de aproximativ 3km 
x 3km şi pentru fiecare sfert de oră din fiecare zi a anului. Astfel se ajunge la o valoare medie a 
iradierii pentru mai mulţi ani, cu o rezoluţie extraordinar de bună. 

În cadrul acestui studiu vom folosi măsurătorile de control efectuate de către Institutul de 
Energie al CE fumizate prin intermediul Instrumentului Program - PVGIS, care denotă o 
acurateţe a datelor de peste 95% în toate cazurile. 

3.1. Potentialul energetic solar din comuna Gorgota, jud. Prahova 

Pentru fiecare kW nominal instalat, pentru obiectivul studiat, producţia estimată de energie 
electrică pe parcursul primului an es te de: 1 ,  1 5  MWh pentru un sistem fix cu inclinaţia 
optimă anuală la 30 ° C ,  cu o tehnologie a panourilor fotovoltaice de tip monocris talin. 

Producţia estimată pe durata primilor 1 5  ani este de 1 8,75 MWh. 

1n decursul a 25 de ani de functionare, 1 kW nominal instalat va produce 26,15 MWh. 

În comparaţie cu alte zone din România, potenţialul este bun, acesta reprezentând aproximativ 
96% din valoarea maxim posibilă a potenţialului energetic solar în România. 
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3.2. Masuratori de control efectuate in Comuna Gorgota, jud. Prahova 

Masuratoarea a fost efectuata in data de I 0.nov.2022, ora 12. 

Din masuratoarea efectuata la fata locului, se poate observa ca, valoarea masurata se incadreaza 
in masuratorile prezentate de sistemul program PVGIS. 
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4.1. Calculul productiei de energie din sursa solara, pentru fiecare obiectiv studiat 

4.1.1. Productia estimata obiectiv - Piata agroalimentara 

-, � -
� 
� European 

ConmtSSion 

Performance of grîd-connected PV 

PVGIS·S estimates of solar eleetricity generation: 

Provlded lnputs: Slmulatlon outputs Outllne of horlzon at chos.n locatlon: 
Latl1udei\.ongttude; 44.976,25.508 
Horizon: CaJculaled 
Oatabaae used: PVGJS-SARAH2 
PV tochnology: Crys,tatine sik:on 
PV installod: 14 kWp 
System loss: 14 % 

Slope angfe: 1 O • 
Azimuth angle: 90 • 
Yearly PV •� P,Oductk>n: 14879.84 kWh 
Yearty ln-plane k'redietion: 1371.61 kWh/MI 
Year-to-yoar va,labiity: 555.44 kWh 
Chflnges ln outpu1 due to: 

Anglo ol lncidence: �.88 % 
Spectral offects: 0.97 "• 
Temperature and Jow kTadlance: •7.16 % 

Total loss: -22.51 % 

Monthly energy oulput from fix...angle PV system: Monthly ln-plane lrradlatJon for flxed-angle: 

I ·-
r -' 

I . 1 1 1 1 1 1 1 1 .  ·- -

Monthly PV energy and solar lrradJalfon 
Month E_m H(l)_ m  SD_m 

L 

1 1 1 1 1 1 , .  J ,. 
I • I I ·-

Janua,y 460.9 41,3 91.5 
Fobrua,y 
Mareh 
Apnl 

638.5 55.4 
1196.6 HM.6 

130.3 
128.3 

E_m: Averaga monthty elecirk:Jty produetlon t,om the d•flMd system (kWh). 
�,(g_m�:�r::::w�= of global lrradlation per square metor reeelved by the modu'es 

1564.0 142.4 186.4 SD_m: Standard devtatlon ol the monthly e�rlcity productlon due 10 year-to-year varlatlon (kWh], 
May 
Juno 
July 
August 
Septembe, 
Oetober 
November 
Decembe, 

1825.1 168.4 
1964.8 184.5 
2092.1 198.8 
1891.3 179.4 
1371.7 12&.9 
934.9 85.0 
527.9 ..... 
392.2 36,6 

138.3 
1◄2.2 
149.3 
108.3 
101.6 
149.6 
69.9 
90.7 

f.._'?=J;'=';--=--J:-¼-=-..:.=-_5;;--_;_�::-q:;:..::::-.-=---... 
5t.q.,;;�:;:.;;==-::z:ă.T=::,M..:.::=-� 
�-------- -

PVGJS '-'European Union, 2001-2022. 
:'.,-==��t:'ecf.'OYMMd IM aource li ad<:�. 

Report generaled on 2022/1 1/:21 

I 
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4.1.2. Productia estimata obiectiv - Camin cultural +Magazin mixt 

• Eu�•an 
Commisslon 

Performance of grid-connected PV 

PVGIS-5 estimates of solar etectricity generation: 

Provided inputs: 
LatitudeA.ongm,de: «.n2,26.054 
Horizon: Calculated 
Dotabase used: PVGIS-SARAH2 
PV technoiogy: Clystalne silicon 
PV installed: 5 kWp 
System loss: 14 % 

Simulatlon outputs 
Slopeangle: 
Azimuth angle: 
Yearty PV energy production: 
Yearfy in-plane irradiation: 
Year-to-year variabitity. 
Changes in output due to: 

Angle of incidence: 
Spectral effec:ts: 
Temperature and k>w lrradianoe: 

Total loss: 

10' 
90' 
5423.38 kWh 
1405.34 kWh/m' 
185.89kWh 

.a.76 % 
0.97 •,4 
-7.64 % 
-22.82 % 

Outline of horizon et chosen k>cation: 

Monthly energy output !rom tlx-angle PV system: Monlhly ln-plane lrradiation tor tlxed-angle: 

Monthly PV energy and solar Jrradiatlon 
llonth E_m H(t)_m SD_m 
Janua,y 162.3 40.6 30.3 
Februaly 
Marei! 
April 
May 
June 
July 
August 
5eptember 
Octooor 
November 
December 

234.1 
435.3 
579.3 
6n.3 
720.5 
763.3 
692.1 
500.8 
337.7 
183.3 
137.4 

56.9 43.3 
106.7 47.9 
146.4 67.8 
175.9 44.5 
190.7 40.3 
204.4 48.7 
184.6 32.8 
1302 38.4 
86.1 50.6 
47.0 22.8 
36.0 30.7 

E...m: Average monlhly eleelricl1y prod<lciion !rom the delined system (kWh). 
H{i)_m: Average monlhfy sum ol globat irradiation per squa,e meter received by the modutes 
ol the glvon system (kWl>'m'). 
SO_m: Standard devlation of 1he monthly electricity p,ftlduction due IO year-to--year variation (kWhJ. 

�����='!=:��-= 
=����:�=-�:�:::�• 

PVGIS CEurcpean Union, 2001-2022. 
���.fovidedtheaource • ack�, 

Repo'1 generaled on 2022/11/21 
,_ __ .,.._ ... .....-� 
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4.1.3. Productia estimata obiectiv - Sediu Consiliu Local 

Performance of grid-connected PV 

PVGIS-5 estimates ot solar etectrichy generalion: 

Provlded Input&: 

LalitudM.ongltude: 44.976,26,508 
Hoftzon: ca1cuta1eo 
Da.tabase used: PVGIS.SARAH2 
PV ted'lnology: CryslalJne sllcon 
PV lnctallod: 16 kWp 
S)'$tem bff; 14 % 

Slmulatlon outputs 
SJoptangr.: 
Azlmuth a.ngle: 
YH,ty PV ono,gy production: 
Yearty �lane lrra.dia.tlon: 
Year�-yea.t variabfflty: 
Changca 1n outp,UI Q.Hl to: 

Angle of lnddence: 
Spectral offoct.6: 

10• 
oo• 
17005.53 kW'h 
1371.61 kWMn-
6.'.M.78 kWh 

-3.88 '¼ 
0.97% 

Tempera.ture and IOIOI NTedi•nco: •7.16 % 
Total k>n: -22.51 •,4 

Ghidul solicitantului OS 11.2 

Outllne of horfzon at c:hosen locallon: 

Monthly energy output from flx-angle PV •y•tem: Monthly ln-plana frradlatlon for tlxed•angle: 

. 1 1 1 1 1 1 1  . . .  I -

Monthly PV encrgy and solar lrradiatlon 

Momh 
Janua,y 
Febtuary 
... , ... 
"9<" 
May 
Ju-
-
August 
-·-

�. 
Novembe, -., 

EJn H(l)...m 8D_n, 
626.7 41.3 1CM.6 
729.7 55.4 148.9 
1367.5 104.6 148.7 
1810.3 142.4 213.0 
2085.1 161.4 ,se.o 
2245.4 1M.5 182.l'i 
2391.0 198.8 1?0.6 
2161.5 179.4 123.7 
1567,6 128.9 118.1 
1068.4 85.0 171.0 
S00,3 48.3 79.9 
448.3 36.6 103.7 

E_m: Aver• monthty e5ectt1elty p(Oductlon t,om lhe deftned •ystem lkWh). 
�1
(��;,f=� ol global lrradlatlon per aqua,a metM rec.4v.d by the modules 

SO..rn: Standard devl.a11on of tha, mcnlht; e'-<:trk:lty productlon du♦ Io y•ar•to.year varlatJon (kWhJ. 

=:.:::!f..::.�-.. -• --... -===:----=--=--=--=-:--- Report ooner•t♦d on 2022111121 ·------
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4.1.4. Productia estimata obiectiv - Statia de epurare 

Performance of grid-connected PV 

PVGIS-5 esUmates of solar electrlcily generatlon: 

Provlded lnpu11: 
._._..........,., 44.785,26.090 
Horiz:on: Cak:ulated 
Oetabase usod: PVGIS-SARAH.2 
PV le<:hno6ogy: Cryslaffne lllioon 
PV iulaled: 7kWp 
Sysiem loss: 14 % 

SlmulaUon output• 
Slop„nglo: 
Azimut!longlt: 
Yea,t; PV fflMgy prodUetion: 
Yearty ln-9J&ne lrradiatlon: 
Year-to-ytwvariability: 
Cllongecln--to: 

Anglt „ lncldenco: 
Spectral .nect,: 
Tempe,ature and low ln'adlanc.: 

Totalk>N: 

30 •  
o •  
7695 kWh 
1829.89 kWhlm' 
392.38 kWh 

•2.1 "' 
1.1 % 
•7.81 % 
-21.93 % 

OutJlne of horlzon •• cho.sen loca11on: 

) 

·--__ .,......,..,. _.,....,..o.... 

Monthly energy output from flx-angle PV 1y1tem: Monthty ln-plane lrradlatlon tor fixed-angle: 

,,,,, ... - ... - --
Monthly PV energy ■nd solar lrradiatlon 

Month EJn H(l}_m IO_m 
� 371.6 63.1 119.0 
Fetwua,y 4M.1 71.5 115.& 
Mwch 755.3 133.4 .... ..... ... .• 164.0 111.e 
May 969.7 181.1 .... ..... ..... 181.3 .... 
-"'Y 10752 207.2 rn.o 
August 1052.5 201.t ... , 
s.,,,..- ..... 158.t n.2 
Octobor 671.6 119.t 121.3 .... ..- 418.4 72.0 70.1 
- !57.7 00.7 111.e 

E....,n: A�ago rnonlhfy tfeclricity p,odualon kom 1he defined aystem [kWhJ. 
:��=� ol global lnadlalion � tqUWe met• ,� by N rnodulH 

SD_rn: Standard devlallon of lhe monlh� etectrk:fty produttlon due 10 year•t� variatlon (lcWhJ. 

:--_:=;;==:;.e::'E-'.:=-..::..��=::�=--=
:.:.::'=t--=--====-�=-_..==r -

PVGIS CEurop.an Unk>n. 2001-2022. 
����IM�lt� 

R� gene,ated on 202:2111122 ... ______ _ 
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4.1.5. Productia estimata obiectiv- Iluminat public +sistem pompe ape uzate 

Performance of grid-connected PV 

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation: 

Provlded lnputs: 
Latitude/Longilude: 4-4.976,25.508 
Horizon: Calculated 
Oatabase used: PVGIS-SAAAH2 
PV leehnology: C!ystatlne slicon 
PV instaled: 358 kWp 
System loss: 1-4 % 

Simulatlon outputs Outllne of horizon at choun location: 
Slope anglo: 30 • 
Azimuth engle: o • 
Yearty PV energy produdion: ◄50372.5 lcWh 
Yearty ln-p&ane lrra<liation: t60U2 kWMn' 
Year�ear variability: 21092.91 kWh 
Changes in output due to: 

Angle ot incidence: ·2.81 % 
SpectraleHeds: 1.11 % 
Temperalure and low in'adiance: -7.22 % 

Total loss: -21.59 °/4 

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthty ln-plane lrradiatlon for fixed-angle: 

Monthly PV energy and solar lrradlatlon 
llonlh 
January 
F-.,Y 

Marei> 

April 
May 
June 
July 
August 

5ep(ember 
October 

November 
Decembor 

EJn H(l}Jn SDJn 
20146.165.5 6503.0 
23107.376.1 6323.0 
38633.6131.◄ ◄9◄8.8 
◄5291 .116D.0 5962.1 
◄nas.8173.7 3666.2 
◄9759.9184.1 3520.3 
5◄035.9202.◄ 3732.3 
52691.6196.9 3273.9 
◄2840.2155.0 3746.◄ 
3◄275.2119.5 6519.7 
22728.876.7 3995.5 
19074.�.2 6381.2 

EJn: Averago mon1tly eleciricity prodociion from !he defioed ayslem Jl<Wh). 
�/3i,��r::i=� of global iffadiation per gquare meter received by the modules 

5D_m: Standard deviation ot lhe monlhiy eledricily procfuc:lion duo Io y„r-to-year vatiation (lcWh). 

E.'=�=-����7�1=-:-=!:.=--: 
:::::�!$"�Ş:S-�.$!.=-.;:::s:.;: .. 

PVGIS «u-opean 1./rion, 2001-2022. 
!':��.:f.ovir»dlhescuctilac.itno*ledged, 

Report generated on 2022/11/21 ,. _ _..__ ... ,__...........,__. 
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Anexa 1 - Factori de conversie a gazelor cu efect de seră în tone C02 echivalent 

Sursa: Banca Europeană de Investiţii 
Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission 
variations2 - Table A I  .9 

Gaz Formula chimică 

Dioxid de carbon CO2 
Metan CH4 
Oxid de azot N2O 
Hidrofluorocarbură <HFC) 
HFC-23 CHF3 
HFC-32 CH2F3 
HFC-4 1 CH3f 
HFC-43-1 0mee CsH2F10 
HFC-1 25 C2HFs 
HFC-134 C2H2f4 

(CHF2CHF2) 
HFC-134a CilhF4 

(CH2FCF3) 
HFC-143 C2H3F3 

(CHF2CH2F) 
HFC-143a C2H3f 3 (CF3CH3) 
HFC-1 52a C2fuF2 

(CH3CHF2) 
HFC-227ea C3HF1 
HFC-236fa C3H2F6 
HFC-245ca C3H3Fs 
Hidrofluoroether (HFE) 
HFE-449sl (HFE-7100) C4f3OCH3 
HFE-569sf2 (HFE-7200) C4f3OC2Hs 
Perfluorocarburi (PFC) 
Perfluorometan Cf4 
(tetrafluorometan) PFC-14 
Perfluoroetan (hexafluoroetan) C2F6 
PFC-1 16  
Perfluoropropan PFC-21 8  C3Fs 
Perfluorobutan PFC-3-1-1 O C4f10 
Perfluorociclobutan PFC-3 1 8  c-C4fs 
Perfluoropentan PFC-4-1 -1 2  CsF12 
Perfluorohexan PFC-5-1-14 C6f14 
Hexafluorură de sulf SF6 

Factor de 
echivalare (tone 
C02 echivalent 
pentru o tonă de 
faZ) 

I 
28 

265 

12  400 
677 
1 1 6 

I 650 
3 1 70 
1 120 

I 300 

328 

4 800 
1 38 

3 350 
8 060 
7 16  

421 
57 

6 630 

1 1  1 00 

8 900 
9200 
9 540 
8 550 
7 910 

23 500 

2 https://www.eib.org/en/publications/eib-project-carbon-footprint-methodologies 






