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 Acordul are la bază declaraţiile cancelarului federal german, dna. Dr. Angela 
Merkel din octombrie 2010, cu privire la o mai strânsă cooperare economică între 
România şi Germania şi ale Ministrului Alimentaţiei, Agriculturii şi Protecţiei 
Consumatorului din Republica Federală Germană, dna. Ilse Aigner, din noiembrie 
anul trecut. Aceste declaraţii au rolul să deschidă calea pentru o cooperare efectivă.  

 

 Acordul are caracter de pionierat în România şi înglobează experienţa vastă a 
unui proiect pilot german din regiunea Saxonia “Schimbările climatice în Vogtland”. 

 

 Obiectivul acordului îl constituie “obţinerea independenţei energetice a 
faimoasei staţiuni balneo-climaterice Slănic-Moldova”.  

 

 În acest mod oraşul Slănic-Moldova ar putea deveni prima localitate din 
România independentă energetic. Slănicul va deveni o localitate-pilot cu cele mai 
multe proiecte de energie regenerabilă datorită faptului că se poate produce mai 
multă energie decât pot consuma locuitorii şi turiştii staţiunii. 
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 Slănic-Moldova va deveni într-o primă fază “un model pentru alte 

staţiuni balneo-climaterice din România” şi în a doua fază “un model 

general pentru comunităţile mici cu o populaţie de până la 8.000 de 

locuitori.  

 

 

 Slănic-Moldova va face dovada că este posibil dar şi de dorit 

pentru toate staţiunile europene de a se auto-susţine din punct de 

vedere energetic din surse regenerabile 
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Proiectul cuprinde mai multe axe (subproiecte) şi linii de dezvoltare, în colaborare cu parteneri germani 

identificaţi în funcţie de specificitatea lucrărilor şi cu parteneri români. 

 

1. Centrală modulă electrică geotermală combinată cu o instalaţie de încălzire pe biomasă (lemn) - 

valoare estimată 4 milioane de euro; 

2. O unitate solară în Slănic-Moldova pe acoperişul sălii de sport - valoare estimată 0,4 milioane de euro, 

livrările de energie electrică urmând a fi realizate direct către electrovecule;  

3. Instalaţie de biogaz “Slănic Agro Gaz România” (valoare 12 milioane de euro), din producţie românească, 

cu sprijinul şi asistenţa partenerilor germani (transfer de tehnologie) Agro Fuels Consult Edderitz  din landul Saxonia-

Anhalt  

4. Wind Park Slănic România (valoare 8 milioane de euro); 

5. E-mobilitate (valoare 0,25 milioane de euro), utilizare de e –automobile germane produse de Automotive 

Interior World GMBH Regnitzlosau şi Plauen-Neuensalz în colaborare cu parteneri din România; 

6. Infrastructură (valoare 3 milioane de euro), compania de construcţii Saxonia în colaborare cu companii 

româneşti de construcţii de drumuri; 

7. Proiectare în domeniu construcţiilor şi al mediului (valoare 1,1 milioane de euro) 

8. Management de proiect (valoare 1,25 milioane de euro) companiile ERK şi ECPC  

 

Totalul sumei previzionate a fi investite în Slănic-Moldova şi regiunea limitrofă (inel de aproximativ 50 

km) este de 30 milioane de euro.  
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 SEMNAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT  
ROMÂNO-GERMAN 
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LEIPZIG GERMANIA  
TerraTec from Ianuarie 25 - 27, 2011 
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 

 

 

 

Informaţii Suplimentare - dl. insp. Poncoş Eugen   

 

Contact: 

Tel. 0234/348119;  

Fax: 0234/348829 

e-mail:primaria_sl@yahoo.com 

web: www.primariaslanicmoldova.ro  

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Slănic Moldova – Compartiment 

Integrare Europeană şi Strategii de Dezvoltare 
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