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1. Introducere 
 

1.1 Oportunitatea eficienţei energetice 
 

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent cauzate de dependența crescândă 

față de importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice, precum și de necesitatea 

de a limita schimbările climatice și de a depăși criza economică. 

Pe termen mediu se estimează o creștere de energie pâna în 2030 cu circa 50% față de 2003. 

Rezervele de resurse neregenerabile cunoscute pot susţine o dezvoltare economică la consumul actual, 

pana în 2040 (rezervele de petrol) şi 2070 (cele de gaze naturale). În condiţiile previziunilor care indică 

o creştere economică, se va produce un consum sporit de resurse energetice. 

Din aceste considerente, la care se adaugă factori geopolitici, prețurile gazelor naturale şi a 

ţiţeiului au crescut considerabil, conducând la reorientarea politicilor energetice ale ţărilor 

emergente, alocând un loc central, creşterii eficienţei energetice simultan cu creşterea interesului 

pentru resursele regenerabile de energie. 

Diminuarea consumului prin creșterea eficienţei energetice este cel mai puțin costisitor mod 

de a reduce dependenţa de combustibilii fosili neregenerabili şi de importuri. Strategia energetică a 

Romaniei va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie – mediu ale Uniunii 

Europene, obiective asumate şi de România.  

Principalele deziderate ale politicii energetice europene sunt : 

✓ siguranta energetică; 

✓ dezvoltarea durabilă; 

✓ competitivitatea. 

În cadrul dezvoltării durabile un obiectiv central îl constituie creşterea eficienţei energetice. 

În concluzie, se poate afirma ca eficienta energetică reprezintă elementul central al tranziţiei UE către 

o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi al Strategiei Europa 2050 pentru 

o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Liderii UE au convenit ca până în anul 2030 eficiența energetică să crească la 27 %, emisiile 

de gaze cu efect de seră să scadă cu cel puțin 40 %, iar 27 % din consumul de energie al UE să provină 

din surse regenerabile. 

În februarie 2015, Comisia Europeană și-a stabilit strategia energetică pentru a se asigura că 

UE are capacitatea de a face față provocărilor. Strategia are cinci priorități și anume: 

✓ asigurarea aprovizionării; 

✓ extinderea pieței interne a energiei; 

✓ creșterea eficienței energetice; 
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✓ reducerea emisiilor; 

✓ cercetarea și inovarea. 

Mai mult decât atât, în decembrie 2015, UE a jucat un rol important în medierea unui acord la 

nivel mondial privind schimbările climatice. La conferința de la Paris s-a convenit limitarea încălzirii 

globale la mai puțin de 2°C în acest secol iar in octombrie 2016, UE a aprobat în mod oficial acest 

acord. În consecință, UE (și restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru a reduce emisiile. 

În noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, care își 

propune să revizuiască legislația pentru a contribui la tranziția către un sistem energetic ecologic. 

Pachetul include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei curate, pentru a renova clădirile 

din Europa și pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru a îmbunătăți 

performanța energetică a produselor și pentru a garanta o mai bună informare a consumatorilor. 

 

1.2 Necesitatea aprobarii modelului 
 

România a identificat rolul important al municipalităților în realizarea politicii naționale de 

eficiență energetică și a introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de 

eficientă energetică încă de la transpunerea Directivei nr 32/2006 prin OG nr. 22/2008. Pentru a facilita 

punerea în practică a acestor documente a fost publicat „Ghidul de elaborare  a programului propriu 

de creștere a eficienței energetice aferent autorităților publice locale din localitățile urbane cu peste 

20000 de locuitori”. Legea nr. 121/2014 cu privire la eficiența energetică, transpune Directiva nr. 

27/2012 și introduce noi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local : 

✓ Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult 

de   20000 de locuitori, 

✓ Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice (PIEE) până 

la nivelul localităților cu peste 5000 de locuitori. 

În acest context, s-a considerat utilă publicarea unui nou ghid, care să contribuie la creșterea 

capacității autorităților locale în realizarea unor documente de conformare relevante, bazate pe o 

cunoaștere corectă a modului în care se consumă energia în sectorul municipal (inclusiv rezidențial) 

și eliminarea formalismului de conformare constatat prin monitorizarea respectării OG nr. 22/2008.  

De asemenea PIEE este un instrument util pentru autoritățile locale la fundamentarea și  

întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină seama de 

aspectele de eficiență energetică. Programul de îmbunătățirea eficienței energetice trebuie să se 

subordoneze Planului Național de Dezvoltare 2014 – 20201 conform schemei din Figura 1.1. 

 
1 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/222333  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/222333
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Figura 1.1 Integrarea PIEE în Planul Național de Dezvoltare2 

 

Noul ghid introduce, referitor la eficiența energetică la nivelul localităților: 

✓ structură minimală de întocmire a Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, 

(conform cu documente similare realizate pe plan internațional);  

✓ chestionare de evaluare a capacității de management energetic local, care să ofere 

informații asupra bazelor de date existente si procedurilor de gestiune energetică aplicate; 

✓ calcularea unor indicatori de eficiență energetică, care să permită evaluarea și compararea 

performantelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel european; 

✓ o formă de raportare unică, care să permită centralizarea  datelor și sinteza acestora la nivel 

național, în vederea evaluării impactului. 

Totodată, subliniem faptul că ghidul oferă unele informații și diagrame cu privire la poziția 

României, în context internațional, privind eficiența energetică la nivel municipal. 

 

1.3 Locul programului de îmbunătățire a eficienței energetice în 

cadrul Strategiei de dezvoltare locală 
 

În cadrul Strategiei  de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica privind 

problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice este un instrument 

important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția viitoare 

a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.  

 
2 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf
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Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității 

departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al localității de a 

gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către 

piață și către consumatorii de energie, în  scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului și 

de a asigura protecția  corespunzătoare a mediului. 

Trebuie subliniat faptul că, Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) se 

întocmește o singură dată și se actualizează anual. 

Anual se vor transmite numai informări asupra stadiului de realizare a măsurilor de 

îmbunătățire a eficienței energetice introduse în Program precum și elementele de actualizare, după 

caz. Raportarea către Departamentul de eficientă energetică din cadrul Ministerului Energiei se va 

realiza anual până la 30 septembrie. 
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2. Cadrul legislativ de eficiență energetică 

2.1 Contextul legislativ european actual 
 

În martie 2007, liderii statelor membre UE au stabilit trei obictive ținta considerate esențiale 

până în anul 2020: 

✓ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul UE cu 20% față de 1990;  

✓ creșterea ponderii surselor regenerabile de energie la 20% din totalul consumului de 

energie al UE;  

✓ îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice a Comunității.  

În UE, domeniul eficienței energetice este reglementat în principal de următoarele directive: 

✓ Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

✓ Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor. 

✓ Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetica; 

Trebuie subliniat faptul că deși obiectivul principal urmărit de fiecare din aceste directive poate 

fi diferit, eficiența energetică este vizată de toate aceste 3 directive. 

Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică prevede cerințele minime pe care statele 

membre trebuie să le îndeplinească în materie de îmbunătățire a eficienței energetice. 

Conform acesteia, statele membre ale Uniunii trebuie să își stabilească pentru 2020 o țintă 

națională indicativă în materie de eficiență energetică, prin parghii cum sunt: 

✓ stabilirea unei strategii pe termen lung privind mobilizarea investițiilor în renovarea 

fondului național de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private; 

✓ stabilirea unei scheme de obligații în materie de eficiență energetică sau introducerea 

de taxe pe energie/CO2 care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii 

finali sau introducerea unor sisteme și instrumente de finanțare sau stimulente fiscale 

care duc la aplicarea tehnologiei sau tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic 

și care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; 

✓ promovarea piaței de servicii energetice; 

✓ sprijinirea cogenerarii de înaltă eficiență și/sau sistemele eficiente de termoficare și 

răcire centralizată, ori de câte ori beneficiile depășesc costurile. 

Directiva nr. 2018/844/UE din 30  mai  2018, de  modificare  a  Directivei  2010/31/UE  privind  

performanța  energetică  a  clădirilor și  a  Directivei 2012/27/UE  privind  eficiența  energetică. In 

direciva mentionata, se precizeaza ca statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de 

lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 martie 

2020. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul măsurilor respective. 
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Linia promovata de Comisia Europeana prin documentul ”Energie 2020 – O strategie pentru 

energie competitiva, durabilă și sigură”, consolidarea eficienței în domeniul furnizării de energie se 

va realiza, printre altele, prin introducerea instrumentelor de piață „certificate albe”. 

 

2.2 Legislaţia națională privind eficienţă energetică 
 

Principalele acte legislative privind eficienta energetică, în România sunt urmatoarele: 

✓ Legea 121/2014 privind eficienţa energetică; 

✓ HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, 

actualizată pentru perioada 2011- 2020; 

✓ HG nr. 163/2004 - Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice; 

✓ HG nr. 1460/2008 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

✓ Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de 

producer şi distribuţie centralizate (HG nr. 882/2004); 

✓ HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazata pe cererea de energie termică; 

✓ Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 

✓ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001; 

✓ Ordonanţă de Urgenţă Nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală; 

✓ Programul naţional „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (HG nr. 462/2006) 

privind reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi reabilitarea 

termică a clădirilor; 

✓ HG nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienţei 

energetice; 

✓ Ordonanța nr. 13/ 27 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

372/2005 privind performanta energetica a clădirilor; 

✓ H.G. nr. 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 

privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin 

pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. 

Data: 16.03.2017. MO 192/17.03.2017; 

http://www.mdrap.ro/userfiles/OG13_2016.PDF
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✓ Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind modificarea și 

completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative.  

✓ Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidențiale 

şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel național; 

✓ HG nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor 

minime de calitate și a standardelor minime de cost pentru serviciile publice 

descentralizate; 

✓ Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

✓ Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

2.2.1 Legea 121/2014 privind eficiența energetică 
 

A. Considerente asupra Legii 121/2014 privind eficiența energetică.  

Legea nr. 121/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 2014. 

Aceasta lege transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind eficiența energetică și a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 si art. 76 alin. (2) din Constituția României. 

B. Domeniul de reglementare si obiective 

Scopul acestei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii 

naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de creșterea a 

eficieței energetice. Măsurile de politică în domeniul eficienței energetice se aplică pe întreg lanțul: 

resurse primare, producere, distribuție, furnizare, transport și consum final. 

Până în anul 2020 s-a stabilit o țintă națională indicativă de reducere a consumului de energie 

cu 19%. Legea subliniază importanța politicii de eficiență energetică (Art. 2) 

Îmbunatațirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, 

datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării 

durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră. 

Politica națională de eficiență energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului 

și urmărește: 

✓ promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru 

economia de energie; 

https://www.anre.ro/download.php?f=hal9iA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
https://www.anre.ro/download.php?f=hal9iA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
https://www.anre.ro/download.php?f=hal9iA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
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✓ eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice; 

✓ educarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor aplicării 

măsurilor de îmbunatățire a eficienței energetice; 

✓ cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie și 

organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de 

eficiență energetică; 

✓ promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei. 

Politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind îmbunătățirea eficienței 

energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice 

aferente, în toate sectoarele economiei naționale cu referiri speciale privind: 

✓ introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de 

măsură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, 

evaluarea continua a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice; 

✓ promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente din 

punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie; 

✓ reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere, 

transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie; 

✓ aplicarea principiilor moderne de management energetic; 

✓ acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii; 

✓ dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice. 

În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, s-a înființat în cadrul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, Departamentul pentru Eficiență Energetică care a fost preluat de 

către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Eficiență Energetică. 

Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice se actualizează la fiecare 3 ani, 

fiind aprobat prin hotarare a Guvernului. Prevederile prezentei legi se completeaza cu prevederile 

Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, si ale Hotararii Guvernului 

nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă. În 

conformitate cu cap. 4 - Programe de măsuri - art. 9 lit. 12,13,14 sunt prevăzute următoarele obligații: 

„(12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 

de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ 

masuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6 ani. 

(13) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 

de locuitori au obligația: 
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✓ să întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe 

termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;  

✓ să numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare sau sa încheie un 

contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o 

persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii. 

(14) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (12) și alin. (13) lit. 

a) se elaborează in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiența Energetică și 

se transmit Departamentului pentru Eficiența Energetică până la 30 septembrie a anului în care au fost 

elaborate.”.  

Mai mult decât atât, în conformitate cu art. 7(1): „Administrațiile publice centrale 

achiziționează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu performanțe înalte de eficientă energetică, 

în măsura în care această achiziție corespunde cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate 

economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precumși unui nivel suficient de concurentă, astfel 

cum este prevăzut în anexa nr. 1.” Trebuie subliniat faptul că: 

a) În realizarea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, autoritățile locale vor lua in 

considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea consumului de 

energie, promovarea serviciilor energetice, etc. 

b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de  consistente astfel 

încât să contribuie la atingerea țintei naționale asumate de România, cât și la realizarea obiectivelor 

specifice din Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice. 

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să scoată în evidentă modul de 

conformare a măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile altor acte 

normative, cum sunt: 

 

2.2.2 HG nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare 

durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030, 
 

Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a României la o 

nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial - cea a 

dezvoltării durabile. Se porneşte de la constatarea că, la sfârşitul primului deceniu al secolului XXI, 

după o tranziţie prelungită şi traumatizantă la democraţia pluralistă şi economia de piaţă, România mai 

are de recuperat decalaje considerabile faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan 

cu însuşirea şi transpunerea în practică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în contextul 

globalizării. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, este o realitate că România are încă o economie 
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bazată pe consumul intensiv de resurse, o societate şi o administraţie aflate încă în căutarea unei viziuni 

unitare şi un capital natural afectat de riscul unor deteriorări ce pot deveni ireversibile.  

Prezenta Strategie stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 

rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de 

interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor 

şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.  

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu şi lung: 

✓ Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE. 

✓ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile. 

✓ Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre 

România şi celelalte state membre ale UE. Textul este structurat în 5 părţi: 

✓ Partea I prezintă cadrul conceptual, defineşte noţiunile cu care se operează, descrie 

principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE (2006), stadiul 

actual al procesului de elaborare a indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile şi măsurile 

relevante întreprinse de România în perioada de pre- şi post-aderare. 

✓ Partea II conţine o evaluare a situaţiei actuale a capitalului natural, antropic, uman şi social 

din România.  

✓ Partea III înfăţişează o viziune de perspectivă, stabilind obiective precise pe cele trei 

orizonturi de timp, urmărind strict logica provocărilor cheie şi a temelor inter-sectoriale, 

aşa cum sunt formulate în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoită. 

✓ Partea IV analizează problemele specifice cu care se confruntă România şi stabileşte ţinte 

pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabilă, concomitent cu 

reducerea şi eliminarea decalajelor existente în raport cu nivelul mediu de performanţă al 

celorlalte state membre ale Uniunii Europene. 

✓ Partea V conţine recomandări concrete privind crearea şi modalităţile de funcţionare ale 

cadrului instituţional menit să asigure implementarea, monitorizarea şi raportarea asupra 

rezultatelor Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă revizuite.  
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În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de 

dezvoltare, Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor 

dezvoltării durabile în perioada imediat următoare: 

✓ Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în 

profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinerea capitalului 

natural; 

✓ Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate 

publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora asupra 

pieţei muncii; 

✓ Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, 

în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local şi stimularea 

unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a criteriilor de eco-

eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii; 

✓ Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe 

termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând 

portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau 

antropice; 

✓ Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative 

ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; 

corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea 

asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de 

biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii 

solului, biodiversităţii şi protejării mediului; 

✓ Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, 

pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile 

infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi 

serviciilor sociale; 

✓ Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la 

normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în 

modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele montane şi cele 

umede. 

Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva 

următoarelor două decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale şi preferinţele politice 

conjuncturale. In partea a III-a sunt mentionate obiective-tinta din care menționăm: 
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✓ Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor 

de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor negative ale acestora asupra societăţii şi 

mediului. 

✓ Orizont 2013. Obiectiv naţional: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi 

mediu şi crearea premiselor pentru securitatea energetică a ţării pe termen lung conform 

cerinţelor unei economii moderne de piaţă, în condiţii de siguranţă şi competitivitate; 

îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 

8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării 

durabile. 

✓ Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de 

siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în 

privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de 

România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie din surse 

regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în 

domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

✓ Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la performanţele medii ale UE privind 

indicatorii energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în 

domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile 

internaţionale şi comunitare existente şi implementarea unor măsuri de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice. 

 

Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a consumurilor energetice se va face prin reducerea 

intensitatii energetice primara si finala. In România, intensitatea energetica este de peste trei ori mai 

ridicata decât nivelurile medii actuale din UE. De aici decurge constatarea că există un potenţial 

important pentru reducerea consumului de energie, principala sursă fiind creşterea eficienţei 

energetice în sectoarele productive de bunuri şi servicii, şi diminuarea pierderilor considerabile de 

energie în sectorul rezidential. 

Potrivit programelor naţionale în domeniul eficienţei energetice, se prognozează că intensitatea 

energiei primare se va putea reduce până în anul 2020 la 0,26 tone echivalent petrol (tep) pentru 

generarea unei valori de 1.000 euro în PIB, ajungând la nivelul mediu al UE din 2006. 
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2.2.3 HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 

2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020 
 

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de 

energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii 

moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu 

respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

A. Obiective strategice Siguranţă energetică 

✓ Creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi 

limitarea dependenţei de resursele energetice de import. 

✓ Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport al 

acestora. 

✓ Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport al energiei electrice, 

gazelor naturale şi petrolului. 

✓ Protecţia infrastructurii critice. 

B. Dezvoltare durabilă. 

✓ Creşterea eficienţei energetice. 

✓ Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile. 

✓ Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special 

în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă. 

✓ Susţinerea activităţilor de Cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor 

aplicabile. 

✓ Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător. 

✓ Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare. 

C. Competitivitate 

✓ Dezvoltarea pieţelor concurentiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, 

certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de seră şi servicii energetice. 

✓ Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu 

al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi interconexiunile 

internaţionale. 

✓ Continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energiei electrice, 

termice şi al gazelor naturale. 

✓ Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii 

profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital. 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

16 

Comisia Europeană propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a 

UE următoarele obiective: 

✓ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparaţie cu 

cele din anul 1990; 

✓ creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în totalul mixului energetic, de la mai 

puţin de 7% în anul 2006 la 20% din totalul consumului de energie al UE până în 2020; 

✓ creşterea ponderii biocarburanţilor la cel puţin 10% din totalul conţinutului energetic al 

carburanţilor utilizaţi în transport în anul 2020; 

✓ reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020. 

D. Resurse energetice epuizabile 

✓ Zăcămintele de hidrocarburi sunt limitate, pe fondul unui declin al producţiei interne şi în 

condiţiile în care nu au mai fost identificate noi zăcăminte cu potenţial important. Rezervele 

actuale de ţiţei sunt estimate la 73,7 milioane tone. Producţia anuală de ţiţei a scăzut de la 

14,7 milioane tone în 1976 (anul cu producţia de vârf) la 5 milioane tone în 2006. 

✓ Zăcămintele de gaze naturale sunt de asemenea limitate, iar după 1990 producţia internă 

este în declin. Rezervele actuale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 miliarde m3. 

Producţia anuală de gaze naturale a fost de 12,3 miliarde m3 în anul 2006, ceea ce a 

reprezentat 69% din consumul naţional anual total de gaze naturale. 

✓ Resursele de huilă din România cunoscute sunt de 755 milioane tone, din care exploatabile 

în perimetre concesionate, 105 milioane tone. Resursele de lignit din România sunt 

estimate la 1.490 milioane tone, din care exploatabile în perimetre concesionate, 445 

milioane tone. Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate, sunt de 1.045 

milioane tone. Din rezervele de 1.045 milioane tone lignit din bazinul minier al Olteniei, 

820 milioane tone aferente perimetrelor noi sunt amplasate în continuitatea perimetrelor 

concesionate, prezentând cele mai favorabile condiţii de valorificare, prin extinderea 

concesiunilor. 

✓ Deoarece zăcământul de lignit din Oltenia este format din 1-8 straturi de cărbune 

exploatabile, valorificarea superioară a acestora impune adoptarea urgentă a unor 

reglementări care să garanteze exploatarea raţională în condiţii de siguranţă totală (pierderi 

minime) şi în condiţii de eficientă. 

✓ Rezervele de minereu existente şi exploatabile asigură cererea de uraniu natural până la 

nivelul anului 2017 pentru funcţionarea a două unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul 

Cernavodă. Potenţialele noi perimetre de zăcăminte de minereu de uraniu nu pot modifica 

semnificativ acesta situaţie, ceea ce impune adoptarea unor măsuri specifice pentru 
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asigurarea resurselor de uraniu natural conform necesarului rezultat din programul de 

dezvoltare a energeticii nucleare. 

E. Utilizarea eficientă a energiei 

✓ Unul dintre elementele prioritare ale strategiei energetice îl constituie îmbunătăţirea 

eficienţei energetice. 

✓ Creşterea eficienţei energetice are o contribuţie majoră la realizarea   siguranţei alimentării, 

dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

✓ Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienţa de utilizare a energiei la nivel naţional 

este intensitatea energetică, respectiv consumul de energie pentru a produce o unitate de 

produs intern brut. 

✓ Ajustarea structurală a economiei, dar  şi creşterea eficienţei de utilizare a resurselor au 

determinat o reducere a intensităţii energiei primare de la 0,605 tep/1000Euro2005 în anul 

2000 la 0,492 tep/1000Euro2005 în anul 2005, calculul fiind făcut la cursul de schimb. 

Valoarea acestui indicator rămâne totuşi de peste două ori mai mare decât media UE. 

Pentru realizarea ţintelor de eficienţă energetică se vor avea în vedere următoarele măsuri: 

✓ creşterea eficienţei în utilizarea energiei electrice şi a gazelor naturale în industrie, 

realizarea unor proiecte demonstrative pentru atragerea de investiţii destinate 

modernizării echipamentelor şi utilajelor tehnologice; 

✓ continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu 

energie termică din oraşe şi reducerea pierderilor de energie; 

✓ realizarea Programului naţional de reabilitare termică a clădirilor de locuit existente, 

aprobat de Guvern; 

✓ susţinerea Programului naţional de creştere a eficienţei energetice pentru perioada 

2006-2010, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de 

stat şi bugetele locale; 

✓ stabilirea unor nivele minime de eficienţă energetică în industrie, transporturi, 

construcţii, agricultură, servicii şi în sectorul rezidenţial; 

✓ susţinerea programelor de eficienţă energetică prin alocare de fonduri de la Fondul 

român pentru eficienţa energetică; 

✓ realizarea de proiecte şi zone demonstrative de eficienţă energetică; 

✓ crearea cadrului legislativ necesar dezvoltării pieţei concurentiale de servicii 

energetice; 

✓ promovarea acţiunilor de tip DSM (Demand Site Management); 
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✓ promovarea tranzacţionării certificatelor albe pentru stimularea investiţiilor în creşterea 

eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării unei practici europene în acest sens; 

✓ acordarea de stimulente fiscale şi financiare pentru realizarea proiectelor de creştere a 

eficienţei energetice, cu respectarea condiţiilor legale privind ajutorul de stat. 

Finanţarea investiţiilor care au ca obiectiv principal creşterea eficienţei energetice se pot realiza 

următoarele acțiuni: 

✓ de la bugetul de stat şi bugetele locale; 

✓ pe baza unui contract de performanţă încheiat cu terţi; 

✓ pe baza unui contract de performanţă încheiat cu o companie de servicii energetice 

(ESCO); 

✓ prin credite bancare obţinute de la organisme finanţatoare externe (BM, BERD, BEI, 

JBIC) sau de la bănci comerciale; 

✓ prin cofinanţare din fonduri structurale. 

 

2.2.4 HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe 

cererea de energie termică 
 

Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de înaltă 

eficienţă a energiei termice şi a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă şi pe 

economisirea energiei primare pe piaţa de energie, în scopul creşterii eficienţei energetice şi al 

îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, ţinând seama de condiţiile climatice şi economice 

specifice României. În scopul promovării cogenerării de înaltă eficienţă şi pentru a asigura un cadru 

investiţional şi de dezvoltare stabil, se instituie o schemă de sprijin de tip bonus, aplicată producţiei 

de energie electrică în cogenerare.  

Operatorii de reţea sunt obligaţi să asigure conectarea cu prioritate a tuturor unităţilor de 

producere de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, la cererea producătorului, fără a 

periclita fiabilitatea şi siguranţa reţelelor, şi să asigure, pe bază de contract, transportul şi distribuţia 

energiei electrice produse.  

(2) Pentru unităţile de cogenerare de mică putere şi unităţile de microcogenerare, ANRE emite 

reglementări specifice care să faciliteze accesul acestora la reţea şi preluarea cu prioritate a energiei 

electrice produse, cu condiţia nepericlitării fiabilităţii şi siguranţei reţelelor electrice. 

ANRE adaptează regulile de funcţionare a pieţei de energie electrică pentru preluarea cu 

prioritate în vederea comercializării a energiei electrice produse în cogenerare de eficienţă înaltă, cu 

condiţia menţinerii siguranţei în funcţionare a Sistemului energetic naţional. 
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2.2.5 Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor 
 

Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a 

cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort 

interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, 

precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor 

(2) Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri 

reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a 

proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni 

de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului 

urban construit si al protectiei mediului.  

Art. 2. - Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:  

✓ cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a 

unitatilor acestora;  

✓ aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la noile unitati ale 

acestora;  

✓ aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de 

cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare 

majora, precum si in cazul instalarii/inlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale 

cladirilor;  

✓ certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;  

✓ inspectia sistemelor de incalzire si a sistemelor de climatizare din cladiri;  

✓ sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit 

energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor.  

Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, 

denumite in continuare cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru 

cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza: 

✓ locuinte unifamiliale;  

✓ blocuri de locuinte;  

✓ birouri;  

✓ cladiri de invatamant;  

✓ spitale;  

✓ hoteluri si restaurante;  

✓ constructii destinate activitatilor sportive;  
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✓ cladiri pentru servicii de comert;  

✓ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie. 

(2) Cerintele stabilite in metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru 

a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, 

destinatia data in proiect si vechimea cladirii. (3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai 

mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic in sectorul 

constructiilor. La cladirile noi se respecta cerintele stabilite in metodologie.  

Art. 9. - (1) Pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri prevazute la art. 14 alin. (2), prin 

certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in 

vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea 

respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind 

posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora 

din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator. 

(2) Aceste sisteme alternative pot fi:  

a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;  

b) de cogenerare/trigenerare;  

c) centralizate de incalzire sau de racire ori de bloc;  

d) pompe de caldura;  

e) schimbatoare de caldura sol-aer;  

f) recuperatoare de caldura. 

(3) Studiul prevazut la alin. (1) se elaboreaza de proiectant si este parte componenta a studiului 

de fezabilitate. (4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizarii sistemelor alternative prevazute la alin. 

(2) poate fi efectuat pentru o cladire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeași localitate.  

Pentru sistemele centralizate de incalzire si racire, studiul poate fi efectuat pentru toate clădirile 

racordate la acelasi sistem. La cladirile existente la care se executa lucrari de renovare majora, 

performanta energetica a acestora sau a unitatilor de cladire ce fac obiectul renovarii trebuie 

imbunatatita, pentru a satisface cerintele stabilite in metodologie, in masura in care acest lucru este 

posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic. (2) Documentatia tehnica elaborata pentru 

autorizarea lucrarilor de interventie pentru renovarea majora dezvolta masurile prevazute in raportul 

de audit energetic. (3) in cazul renovarii majore a cladirilor, proprietarii/administratorii acestora pot 

monta sisteme alternative de producere a energiei prevazute la art. 9 alin. (2), in masura in care prin 

auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, 

functional si economic.  
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Art. 11. - Cerintele se aplica cladirii sau unitatii de cladire renovate, in scopul cresterii 

performantei energetice globale a cladirii. 

În cazul cladirilor noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor existente, se respecta 

cerintele referitoare la sistemele tehnice ale cladirilor prevazute in reglementarile tehnice specifice, in 

vigoare la data intocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corecta, dimensionarea, reglarea si 

controlul sistemelor tehnice si vizeaza cel putin urmatoarele: 

a) sistemele de incalzire;  

b) sistemele de preparare a apei calde de consum;  

c) sistemele de climatizare/conditionare a aerului;  

d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;  

e) o combinatie a acestor sisteme 

(2) Cerintele se aplica in masura in care, prin proiect, se stabileste ca acest lucru este posibil 

din punct de vedere tehnic, functional si economic. 

Stimulente financiare.  

Art. 16. - in scopul cresterii performantei energetice a cladirilor si al tranzitiei catre cladiri al 

caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero, Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, in calitatea acestuia de autoritate competenta a administratiei 

publice centrale, initiaza acte normative prin care promoveaza masuri care au in vedere, in principal:  

✓ utilizarea adecvata a fondurilor structurale in vederea cresterii eficientei energetice a 

cladirilor, in special a locuintelor;  

✓ utilizarea eficienta a fondurilor atrase de la institutii financiare publice;  

✓ coordonarea utilizarii fondurilor de la Uniunea Europeana cu cele nationale, precum si alte 

forme de sprijin, in vederea stimularii investitiilor in eficienta energetica, in scopul 

realizarii obiectivelor nationale;  

✓ gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finantarea, in conditiile 

legii, a elaborarii documentatiilor tehnico-economice, certificatelor de performanta 

energetica, rapoartelor de expertiza tehnica și audit energetic, precum si pentru executarea 

lucrarilor de renovare majora a clădirilor incluse în programe pentru cresterea performanței 

energetice a clădirilor.  

Art. 17. - Autoritatile administratiei publice locale pot finanta, in limita fondurilor aprobate 

anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum 

si executarea lucrarilor de renovare majora la cladiri de locuit si la cladiri de interes si utilitate publica, 

incluse in programe pentru cresterea performantei energetice a cladirilor. 
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Pentru cresterea performantei energetice a cladirilor/unitatilor de cladire in scopul reducerii 

consumurilor energetice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitatea sa de 

autoritate de reglementare in domeniul constructiilor, va actiona pentru: 

✓ initierea programelor de informare si educare a proprietarilor/administratorilor 

cladirilor, precum si a altor activitati de diseminare a informatiilor prin toate mijloacele 

de informare, in legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea 

performantei energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum si de 

informare in legatura cu instrumentele financiare disponibile in acest sens, inclusiv 

pentru utilizarea fondurilor obtinute prin initierea si dezvoltarea schemelor de investitii 

verzi, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 432/2010 privind initierea si 

dezvoltarea schemelor de investitii verzi, cu modificarile ulterioare;  

✓ initierea si promovarea politicilor si programelor pentru cresterea, in perioada 2014-

2020, a numarului de cladiri cu consum de energie din surse conventionale aproape 

egal cu zero;  

✓ initierea si promovarea programelor pentru montarea si exploatarea sistemelor 

alternative de producere a energiei in cladiri 

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) se finanteaza, in conditiile legii, de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor 

aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, si se aproba prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 69/2010.  

Art. 35. - Metodologia prevazuta la art. 4 alin. (1), inclusiv cerintele minime de performanta 

energetica a cladirilor/unitatilor de cladire stabilite prin metodologie, precum si reglementarile tehnice 

specifice privind inspectia sistemelor tehnice ale cladirilor si unitatilor de cladire se revizuiesc ori de 

cate ori se justifica din punct de vedere tehnic, dar cel putin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, 

si se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. 

 

2.2.6 O.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală. 
 

Luand in considerare faptul ca zonele rurale si zonele urbane din Romania prezinta o deosebita 

importanta din punct de vedere economic, social si cultural, este necesara dezvoltarea durabila a 

acestora. Avand in vedere ca dezvoltarea durabila a spatiului rural si urban este indispensabil legata 

de imbunatatirea conditiilor existente si a serviciilor de baza, prin dezvoltarea infrastructurii, precum 

si faptul ca actualul cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace de interventie la nivelul autoritatilor 
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centrale si locale care sa sprijine imbunatatirea infrastructurii, amanarea adoptarii unor masuri 

imediate ar avea consecinte negative in sensul perpetuarii lipsei de resurse la dispozitia autoritatilor 

publice si accentuarii efectelor negative pe care criza internationala actuala o are asupra domeniilor de 

activitate economica din Romania.  

Tinand seama de faptul ca situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia 

Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea luarii unor masuri urgente care sa asigure un 

climat investitional atractiv pentru localitatile Romaniei, care sa duca la cresterea numarului de locuri 

de munca, neadoptarea in regim de urgenta a Programului national de dezvoltare locala conduce pe 

termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vietii, necesare populatiei, in domeniul 

serviciilor publice, cu atat mai mult cu cat Romania s-a angajat ca pana in anul 2015 pentru sistemele 

de alimentare cu apa si pana in anul 2018 pentru sisteme de canalizare si statii de epurare sa asigure 

localitatilor din Romania conformarea la legislatia din domeniul mediului prin dezvoltarea 

infrastructurii de apa si apa uzata, in caz contrar putand fi declansata procedura de infringement.  

In prezent, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritati 

publice centrale se deruleaza mai multe programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici 

diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. In cadrul acestor 

programe de investitii sunt in diferite stadii de executie obiective pentru care nu s-au asigurat in anii 

anteriori sursele de finantare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea 

echilibrata a infrastructurii locale, impiedicand atingerea standardelor de calitate a vietii pentru 

comunitatile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor 

si oraselor, este esential sa fie solutionata problema dezvoltarii infrastructurii locale.  

Pentru o utilizare mai eficienta a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o 

implementare unitara a dezvoltarii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de 

dezvoltare a infrastructurii in mediul rural si in cel urban. Beneficiarii programului sunt unitatile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:  

✓ comunele;  

✓ municipiile si orasele, inclusiv pentru satele componente ale acestora; 

✓ judetele. 

 

Obiectivele de investitii din cadrul programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, 

dupa caz, aflate in proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare. Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului 

trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice: 

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de limentare cu apa si statii de 

tratare a apei;  
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b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de 

epurare a apelor uzate; 

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar;  

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural;  

reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv 

drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor;  

e) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale; 

f) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre; 

g) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 

h) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, 

oboare, dupa caz; 

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 

(2) Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza in 

cadrul fiecarui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de 

aplicare ale programului. 

 

2.3 Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor 

climatice 2021-2030 
 

Având în vedere importanța și implicațiile Planului Național Integrat Energie și Schimbări 

Climatice 2021-2030 asupra dezvoltării României în perioada următoare, Ministerul Energiei 

(actualmente MEEMA) a supus proiectul PNIESC unei prime etape de consultare publică în scopul 

colectării, de la părțile interesate, de propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare cu privire 

la acest document de importanță strategică. Scopul consultărilor inițiale asupra Proiectului a vizat 

creșterea transparenței procesului decizional și a permis, în același timp, acumularea de informații 

utile, necesare dezbaterii unor aspecte de politici publice cu impact major pentru perioada 2021-2030. 

Prima etapă a procesului de consultare publică internă s-a derulat în perioada 29.11 – 10.12 

2018, aceasta fiind initiată prin publicarea de către Ministerul Energiei (actualmente Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), pe site-ul oficial al instituției, a anunțului privind 

inițierea procesului de consultare publică cu privire la proiectul Planului Național Integrat Energie și 

Schimbări Climatice 2021-2030. 
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România își propune să aducă o contribuție echitabilă la realizarea țintei de decarbonare a 

Uniunii Europene și va urma cele mai bune practici de protecție a mediului. Aplicarea schemei EU-

ETS și respectarea țintelor anuale de emisii pentru sectoarele non-ETS reprezintă angajamentele 

principale pentru realizarea țintelor. Pentru sectoarele care fac obiectivul schemei EU-ETS, obiectivul 

general al României de reducere a emisiilor se ridică la aproximativ 44% până în 2030 față de anul 

2005.3 

Pentru România, Comisia Europeană a stabilit o țintă de reducere cu 2% în 2030 față de nivelul 

din 2005,8 în timp ce media pentru UE28 este o reducere de 30%. La atingerea acestei ținte poate 

contribui, prin respectarea prevederilor și condițiilor aferente fiecărui SM, și implementarea 

Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului nr. 525/2013/UE și a Deciziei nr. 

529/2013/UE, printr-o compensare de maxim 13,4 milioane tone CO2 echivalent pentru perioada 

2021-2030. 

 
  

 
3 Regulamentul nr. 2018/842/UE al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a 

emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile 

climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului nr. 

525/2013/UE 
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3. Descrierea generală a orașului Uricani 
 

3.1. Localizarea geografică. Cadru natural 
 

Oraşul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani (Figura 3.14), la poalele 

munţilor Retezat şi Vâlcanului, pe Jiul de Vest la altitudini de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării 

Negre, fiind unul dintre oraşele cu suparfaţa teritorială cea mai mare din ţară 25.141 ha. 

 
Fig 3.1 – Localizarea Orașului Uricani 

 

Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: meridianul de 23°25' longitudine estică şi 

paralela de 45°45' latitudine nordică faţă de meridianul Greenwich şi face parte din cadrul Carpaţilor 

Meridionali. Face parte integrantă din marea unitate de relief din Carpaţii Meridionali numită 

depresiunea tectono – erozivă „Valea Jiului” sau „Petroşani”, fiind situat în partea vestică a depresiunii 

Petroşani; localitatea este dominată de culmile muntoase Retezat şi masivul Vâlcan, cu o deschidere 

largă spre est şi tot mai îngustă spre vest (spre masivul Retezat).  

Pe raza localităţii există un drum judeţean, DJ 672 C având o lungime de 15 km, din DN 66A 

spre motelul Valea de Peşti, 25 de drumuri vicinale în lungime totală de 78.445 m şi o lăţime medie 

de 3m, în interiorul oraşului există 13 străzi betonate cu trotuare aferente precum şi 5 străzi de legătură. 

Oraşul Uricani este situat în vestul Depresiunii Petroşani, la 26 km de Petroşani şi la 125 km 

de localitatea Deva reşedinţa judeţului.  

 
4 Uricani In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Uricani 
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Accesul spre Uricani se realizează prin intermediul DN66A (în curs de modernizare), care va 

lega Transilvania de sud-vestul României, prin celebra staţiune Băile Herculane. Distanţele dintre 

Uricani și oraşe apropiate (Figura 3.2) sunt următoarele:  

• municipiul Lupeni 6 km;  

• municipiul Vulcan 10 km;  

• oraşul Aninoasa 18 km;  

• municipiul Petroşani 26 km;  

• oraşul Petrila 33 km. 

  

Fig 3.2 - Vecinătăţile orașului Uricani 

 

Suprafaţa totală a localităţii Uricani (extravilan + intravilan) este de 25.141 ha, aceasta fiind 

situată în partea sudică a judeţului Hunedoara, Tabelul 3.1. 

Tabel 3.1.- Suprafaţa oraşului Uricani  

Nr. 
crt. 

Denumire indicator U.M 
Orașul 

Uricani 

1 Suprafaţa totală km² 25.141 

2 Suprafaţa agricolă ha 9.015 

3 Păduri ha 15.197 

4 Ape şi bălţi ha 85 

5 Alte suprafeţe ha 844 
 

Cadrul muntos privit de la scara reliefului întregii ţări, apare ca o treaptă uriaşă, dar care văzută 

mai îndeaproape este o multiplă succesiune de suprafeţe sau trepte care coboară de la partea cea mai 

înaltă a crestelor şi culmilor alpine până la bordura sudică pusă în evidenţă de treapta de eroziune 

Gornoviţa. Relieful este preponderent montan, localitatea Uricani fiind mărginită la nord de Masivul 

Retezat, iar la sud de Munţii Vâlcan. Limita acestui vast teritoriu, raportat la numărul mic de locuitori, 

este la est până la Văile Vacii şi Tusului, la vest marele Parc Naţional Retezat, respectiv aliniamentul 

determinat de vârfurile Custura (2457m), Piule (2081m) şi Coasta Oslei (1899m), ultimul aparţinând 

lanţului munţilor Vâlcan. La nord delimitarea merge pe cumpăna de ape, având ca repere aliniamentul 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

28 

vârfurilor Custura, Lazărul (2282m), Tulişa (1782m) şi Dealu Mare (1509m), toate aparţinând 

grupului munţilor Retezat. La sud, tot cumpăna de ape de pe aliniamentul vârfurilor Coarnele (1789m), 

Şiglăul Mare (1682m), Arcanu (1760m) şi Coada Oslei, toate aparţinând munţilor Vâlcanului, separă 

depresiunea şi împrejurimile sale de vecinătatea la sud a Gorjului şi sud-vest de cea a Mehedinţiului. 

Din cele evidenţiate se observă cu claritate că principala componentă a reliefului, în aceste 

frumoase locuri, o constitue muntele care determină şi celălalte forme de relief, reţeaua bogată a 

apelor, complexul de factori pedo-climatici, flora şi fauna. Toate culmile muntoase din împrejurimi 

aparţin Carpaţilor Meridionali, atât la nivelul oraşului Uricani cât şi al depresiunii Văii Jiului şi sunt 

împărţiţi în două lanţuri muntoase (Figura 3.3). 

 
Fig 3.3 – Relieful montan din zona orașului Uricani 

 

La sud cu o uşoară orientare sud-vestică se află masivul munţilor Vâlcanului, iar la nord, cu o 

orientare nord-est, începe marele grup al munţilor Retezat. Între cele două masive muntoase, capătul 

vestic al depresiunii Petroşanilor (Valea Jiului), include oraşul Uricani şi localităţile aparţinătoare 

Valea de Brazi şi Câmpu luzi Neag şi are o lăţime de 1-3 km pe o lungime de 11-12 km. 

Atât rama nordică a munţilor Vâlcanului, cât şi cea sudică a Retezatului între cele patru repere 

ale vârfurilor menţionate anterior sunt tăiate de numeroase văi care coboară din versanţii înconjurători, 

având o adâncime între 200-400 m şi o lungime între 1-4 km. Acestea poartă frumoase nume 

româneşti, cele mai importante fiind pe versantul nordic de la est le vest: Beca, Murgoni, Săcet, 

Peştera, Bulzu, Cheia, Sterminos, Şerpilor; Valea cu Brazi, Oponilor, Bilugu, Topliţa, Ursasca, 

Lazărul, Gruniu, Mării şi Buţii. Pe versantul sudic tot de la est la vest: Slătioara, Horii, Cimpoieru, 

Tirsa, Garja, Poieniţa, Vâncu, Aschioara, Arsa, Şiglăul, Valea de Peşti. Struguru, Rostoveanu, 

Gârbovu, Boului şi Nedeiuţa. 
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Dealurile piemontane fac trecerea de la zona montană la zona joasă a depresiunii formând o 

fâşie continuă la marginea masivelor cristaline. Munţii Retezat fac parte din Carpaţii Meridionali, 

grupa muntoasă Retezat-Godeanu. Se înalţă între două depresiuni importante, Petroşani şi Haţeg şi 

între două râuri importante, Râul Mare, care îi delimitează la nord şi est şi Jiul de Vest, care îi 

delimitează la sud. Sunt înconjuraţi de Munţii Ţarcu la vest, Munţii Godeanu, la sud-vest şi Munţii 

Vâlcan, la sud, situându-se printre cele mai înalte ale ţării. În limitele sale se găsesc 25 de piscuri 

înaltate la peste 2000 m dintre care şapte (Peleaga, Păpuşa, Retezat, Custura, Vârful Mare, Bucura şi 

Judele) au peste 2400 m. Cel mai variat şi spectaculos relief a fost creat de modelarea glaciară şi 

periglaciară: se pot observa imense circuri, văi ce trădează prezenţa unor gheţari cu lungimi 

apreciabile, mase de grohotiş. Aici se află cele mai multe lacuri glaciare din România, adică 85. Cel 

mai întins lac glaciar din România se află aici - Bucura (8,5 ha), de asemenea cel mai adânc - Zănoaga 

(29 m). Acest relief contribuie în cea mai mare măsura la aspectul răscolit al peisajelor, cu circuri 

glaciare etajate, culmi zimţate şi abrupturi stâncoase. 

Cea mai importantă resursă naturală o constituie cărbunele. Exploatarea zăcământului de 

cărbuni datează din anul 1947, ca urmare a identificărilor de rezerve prin lucrări miniere de cercetare 

ce s-au făcut la Uricani. Creşterea competitivităţii, asigurarea de perspective concrete de evoluţie în 

viitorul apropiat, sunt cerinţe îndeplinite de subunitatea minieră Uricani, care au consecinţe directe în 

asigurarea unui bun standard de viaţă pentru angajaţii minei şi implicit cu o contribuţie hotărâtoare în 

dezvoltarea oraşului Uricani şi a zonei vestice a Văii Jiului.  

Oraşul Uricani beneficiază de o reţea hidrografică importantă, fiind străbătut de la Vest la Est 

de râul Jiul de Vest în care se varsă numeroase pâraie: Lazărul, Valea de Peşti, Buta, Bilugu etc. 

Caracteristica generală a acestei zone o constituie prezenţa a două mari blocuri granitice şi 

granodioritice, unul mai puternic, dezvoltat pe direcţia crestei principale de nord şi altul mai restrâns, 

întins în parte în lungul crestei principale de sud. Granodioritul sau “granitul de Retezat” prezintă în 

spărtură aspect cristalin de culoare albă, dur, având încrustaţii cu mică sclipitoare. Stâncăriile marilor 

piscuri sunt alcătuite din această rocă. Şisturile cristaline se dezvoltă în fâşie continuă intercalate între 

fâşiile de granodiorit. Formaţiunile terţiare de aici cuprind numeroase strate de cărbuni superiori ce au 

contribuit la dezvoltarea uneia dintre cele mai puternice industrii carbonifere din ţară. 

Reţeaua hidrografică a acestei zone este tributară Jiului de Vest care adună apele ce curg 

perpendicular pe direcţia acestuia. Aceşti afluenţi îşi au originea în masivele muntoase din această 

zonă, strecurându-se printre pantele dealurilor până la confluenţa cu Jiul. 

Jiul de Vest curge paralel cu creasta principală de sud a Munţilor Retezat şi măsoară 51,4 km; 

bazinul său ocupă o suprafaţă de cca 534 kmp. Jiul de Vest se formează la est de pasul Jiu – Cerna din 

paraiele Soarbele şi Şarba. După un scurt parcurs la suprafaţă, apa Jiului de Vest, a cărei albie mai 
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poartă numele de Scocu Jiului, intră într-un sector cu albie seacă. Scocu Jiului primeşte apă numai din 

paraiele care vin din sud: Şarba, Ştirbu, Ursu, Bou, Garbovu cu izvoarele în Munţii Valcan; din nord 

(Piule – Iorgovanu) văile sunt seci. Jiul de Vest are apă permanentă începand de la gura văii Boului. 

De la gura Butei, în apropiere de care ia sfarşit domeniul calcarelor, Jiul de Vest primeşte din Munţii 

Retezat o serie de afluenţi ănsemnaţi: Buta, Valea Măriii, Urseasca, Topliţa, Pilugu. Din Munţii Valcan 

vin mai mulţi afluenţi, între care Răstovanul, Paraul Mare, Valea de Pesşti (Arcanu). De la confluenţa 

cu Pilugul, Jiul de Vest curge printre munţii Tulişa şi Valcan, pană la Iscroni, primind numeroşi 

afluneţi de pe ambii versanţi. La Iscroni (551 m) Jiul de Vest şi Jiul de Est, cu izvorul în Munţii 

Şureanu, formează Jiul. 

Pe ambii versanţi Jiul primeşte numeroşi afluenţi scurţi, dar cu debit constant, alimentaţi de 

ploile şi zăpezile culmilor înalte de unde izvorăsc. În funcţie de frecvenţa afluenţilor, pe ambele părţi, 

Jiul are un bazin simetric. Densitatea reţelei hidrografice este foarte ridicată variind între 0,80-0,90 

km/h. Alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşului Uricani are ca sursă Lacul de acumulare 

Valea de Peşti cu un volum util de 4,5 milioane mc, cu o lungime de 2,5 km şi suprafaţa de 10 ha, 

fiind amplasat la 8 km de oraşul Uricani, la o distanţă de 300 m de drumul DN66A. Masivul Retezat 

reprezintă un fenomen unic în întregul lanţ carpatic, prin înfăţişarea alpină, dar şi prin numărul şi 

mărimea lacurilor. Aici sunt prezente toate superlativele Carpaţilor cel mai mare număr de lacuri (85), 

cel mai adânc lac (Zănoaga - 29 m) şi cel mai întins lac (Bucura, aproximativ 10 ha).  

Flora ocrotită din zona Uricani este reprezentată de 1050 de specii de plante, speciile lemnoase 

fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii. 

Retezatul este renumit şi pentru bogaţia florilor lui multicolore: primula cu flori liliachii şi 

purpurii, ghinţura albastră sau galbenă, călţunul-doamnei sau cerentelul, nu-mă-uita ş.a. Se întâlnesc 

şi plante rare,unele ocrotite prin lege, cum ar fi: floarea de colţ (Leontopodium alpinum), papucul-

doamnei, sângele-voinicului, etc.  

Grija faţă de floră şi faună – unele dintre ele considerate monumente ale naturii – au dus la 

crearea Parcului National Retezat din masivul cu acelasi nume (cu o suprafaţă de 13.000 ha). Înăuntrul 

lui aceste ,,bijuterii ale naturii” sunt ocrotite de lege, iar exploatările forestiere, păşunatul, vânatul şi 

pescuitul sunt interzise. În jurul localităţii predomină, atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici 

pădurile de fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul, lariţa, 

paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea inferioară 

a pădurii de fag. În făgete şi în zona colinară sunt întâlniţi numeroşi arbuşti: cununiţa, caprifoiul, 

alunul, socul roşu, păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin tăieri se instalează 

zmeurişul, iar în poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de merişor şi afin. Şi lumea plantelor 

inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarţa fagilor întâlnim licheni de genurile Parnelia şi 
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Lecanora, muşchii formează adevărate covoare, iar ferigile bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile 

cum ar fi: bureţii de fag, pitoanca, iuţari, crăiţele, gălbiorii, ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să 

părăsească oraşul în căutarea lor. Specific pădurilor de munte sunt: cocoşul de munte, ierunca, găinuşa 

de munte, mierla gulerată, sturzul de piatră, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, 

jderul de pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniţă. Dintre răpitoarele de zi amintim gaia 

roşie şi specii de ulii de genul Accipiter. În afara speciilor amintite mai semnalăm prezenţa 

următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, dihorul, nevăstuica, mistreţul, veveriţa, 

şoarecele de pădure, iepurele, specii de lilieci şi ariciul.  

Fauna ocrotită este reprezentată prin 19 specii, respectiv: ursul, lupul, vulpea, mistreţul, capra 

neagră, râsul, pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, jderul de copac, vidra, 

viezurele, nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat şi lupul. Mândria Retezatului o constituie populaţia 

de capre negre. Alte animale rare şi protejate de lege: râsul, acvila de munte, cocoşul de munte. Având 

în vedere aşezarea localităţii în cadrul depresiunii şi al ţării, pot fi observate diferenţieri în toate 

elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar favorizează acumularea şi 

stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între unităţile de 

relief cu altitudini reduse. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că 

amplitudinile termice zilnice şi anuale vor fi diferenţiate faţă de alte regiuni. 

Clima este continental moderată, cu temperaturi medii multianuale de tipul climatului montan, 

fără geruri mari iarna şi călduri caniculare vara. Temperaturile medii anuale variază în jurul a 7˚C. 

Temperaturile medii cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie (-15˚C), iar cele mai ridicate în 

luna iulie (20˚C). Precipitaţiile sunt ambudente, media anuală fiind între 900 mm – 1000 mm.  

Pentru perioada 2023-2027, Primăria orașului Uricani are în vedere realizarea unor investiţii 

destinate eficientizării energetice dintre care amintim: 

• reabilitare şi modernizare infrastructură energie electrică; 

• reconfigurarea traficului rutier şi pietonal; 

• reabilitarea unor instituţii publice (grădiniţe, cinematrograf, şcoli, spital etc.); 

• extindere rețele gaze naturale; 

• implementare sisteme de producere a energiei verde (parcuri fotovoltaice și eoliene); 

• implementare sistem management trafic și telegestiune sistem de iluminat public 

• reabilitare blocuri și ansambluri de locuințe; 

• modernizarea și reabilitarea rețelei de apă potabilă și canal; 

• construire instalație pe biogaz/biomasă; 

• Achiziționarea de autobuze electrice. 
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3.2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014  
 

Pentru ca într-o organizaţie (întreprindere, companie, societate, comunitate, etc), eficienţa 

energetică să ajungă la un nivel îmbunătăţirea eficienţei energetice presupune identificarea fluxurilor 

de energie care se risipesc, stabilirea celor mai profitabile măsuri pentru eliminarea pierderilor, 

estimarea prealabilă a costurilor pe care acestea le presupun şi a profiturilor pe care acestea le asigură 

şi găsirea celor mai convenabile surse de finanţare a proiectelor respective. 

Un factor foarte important în creşterea eficienţei energetice îl constituie investiţiile. Deşi 

investiţiile sunt foarte atractive din punct de vedere financiar, multe dintre investiţiile potenţiale pot fi 

ignorate din lipsa de capital, care face imposibilă investiţia. De asemenea, un factor foarte important 

pentru a obţine o finanţare este ca proiectul să fie bancabil. Pentru a îndeplini această condiţie proiectul 

trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic si economic. 

Auditul energetic este o componentă fundamentală şi în acelaşi timp un instrument de lucru al 

oricărui program de acţiune având ca obiectiv economisirea energiei. Procedură complicată, uneori 

chiar meticuloasă, dar absolut necesară, întocmirea unui audit energetic permite în final obţinerea unei 

imagini accesibile a modului în care fluxurile de purtători de energie intră, se distribuie, se transformă 

şi se consumă în interiorul conturului de bilanţ. Auditul energetic pune în evidenţă schimburile cu 

exteriorul, schimburile între părţile care alcătuiesc subiectul analizei şi modul în care sunt în final 

valorificate resursele preluate din exterior. Sunt astfel identificate punctele unde se manifestă 

ineficienţa, precum şi mărimea pierderilor cauzate de aceasta. Se constituie astfel baza viitoarelor 

decizii având drept scop eficientizarea energetică a întregului sistem, care pot consta în reorganizări, 

raţionalizări, îmbunătăţiri, modernizări, retehnologizări etc. 

Este evident faptul că atât eforturile de identificare a punctelor de ineficienţă cât şi baza de 

stabilire a unei strategii pe termen mediu prin intermediul planului de măsuri de conservare a energiei 

vor avea o eficacitate cu atât mai mare cu cât analiza eficienţei energetice pe bază de bilanţ este mai 

detaliată. Mărimea şi structura facturii energetice, precum şi prevederile contractelor de furnizare 

privind modalitatea de tarifare aleasă reprezintă primul aspect al analizei interne. 

Al doilea aspect avut în vedere este reacţia personalului la mărimea facturii energetice. 

Experienţa acumulată în ţările dezvoltate a arătat că, la nivelul conducerii executive a unei organizaţii, 

atitudinea în raport cu factura energetică se poate încadra într-una dintre următoarele situaţii : 

✓ facturile energetice sunt plătite la timp fără nici un fel de analiză sau de control intern; 

✓ facturile energetice lunare sunt comparate cu citirile (înregistrările) lunare ale aparatelor de 

măsură montate la intrarea în conturul de bilanţ; 
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✓ citirile (înregistrările) lunare sunt raportate la volumul activităţii din luna respectivă, 

calculându-se un consum specific global de energie; 

✓ există un sistem de achiziţie (nu neapărat automat) a datelor, care realizează cel puţin 

săptămânal monitorizarea consumurilor energetice ale principalilor consumatori interni şi 

raportarea acestora la partea care le revine din volumul activităţii; 

✓ este implementat şi funcţionează un sistem automatizat/informatizat de supraveghere şi 

evaluare continuă a eficienţei utilizării energiei, eventual şi a altor resurse materiale. 

Atitudinea conducerii executive şi a restului personalului organizaţiei faţă de eficienţa cu care 

este utilizată energia este reflectată de gradul de conştientizare a importanţei problemei, calitatea şi 

eficacitatea sistemului de monitorizare, modul de valorificare a rezultatelor astfel obţinute şi reacţia 

aşteptată din partea fiecăruia dintre nivelurile de autoritate la mărimea şi evoluţia în timp a cheltuielilor 

cu energia. Al treilea aspect important este legat de modul de funcţionare şi eficacitatea sistemului de 

monitorizare şi evaluare a eficienţei utilizării energiei în interiorul conturului dat. În cadrul primăriei 

nu este nominalizat departamentul și nici persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 

121/2014. Nu exista manager energetic si nici contract de management cu un manager extern. 

 

3.3. Descrierea sistemului de baze de date al localității cu 

informații despre consumurile de energie ale acesteia 
 

Există la nivel de evidență a facturilor privind consumul și plata energiei consumate. Din 

punctul de vedere al organizării, orașul Uricani nu dispune de un management energetic țintit spre 

performanța energetică. Având în vedere faptul că populaţia este de 8989 locuitori (4519 barbați și 

4470 femei), există obligativitatea legală de a fi desemnat un manager energetic, lucru ce se va realiza 

după elaborarea prezentului program. Mai mult, primăria nu dispune de un compartiment specializat 

în eficienţă energetică şi nici de vreo politică în acest sens, documentul de faţă fiind unul dintre primele 

demersuri efectuate de primărie în acest sens. La nivelul primăriei nu există trasată prin lege o 

răspundere privind consumul de energie. 

Datele necesare elaborării prezentului Plan de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice (PIEE) au 

fost preluate din următoarele surse: 

✓ Clădiri persoane fizice – Compartiment Buget, Finanţe şi Contabilitate – Primăria Uricani. 

✓ Clădiri publice ce aparţin domeniului public local – Compartiment evidență scriptică, 

fizică și valorică și de administrare a domeniului public și privat – Primăria Uricani. 

✓ Consum energie electrică: 

o Consum casnic și non-casnic – Enel Energie S.A. 
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o Iluminat public – Compartiment evidență scriptică, fizică și valorică și de administrare 

a domeniului public și privat – Primăria Uricani. 

✓ Mijloace de transport – ZMK SRL Petroșani; Compartiment Buget, Finanţe şi 

Contabilitate – Primăria Uricani. 

✓ Consumul de gaze naturale – E.ON Gaz România. 

✓ Consum combustibil mijloace de transport – Compartiment Administrativ de transport – 

Primăria Uricani. 

✓ Date referitoare la alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare ape uzate – Apa Serv Valea 

Jiului S.A. Petroșani. 

✓ Date referitoare la populaţia oraşului şi fondul de locuinţe existente - INSSE şi date 

aferente Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2022. 

✓ Date referitoare la condiţiile climatice - meteoblue.com. 

La nivelul orașului Uricani nu există un sistem de baze de date avansat, colectarea informaţilor 

privind consumurile de energie realizându-se prin accesarea mai multor baze de date diferite. Unul 

dintre cele mai importante efecte ale întocmirii prezentului Program de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice va fi centralizarea datelor privind consumurile de energie şi existenţa unei baze de date 

centralizate cel puţin la nivelul anului 2022. În lipsa unei baze de date centralizate, există riscul ca 

datele referitoare la unele consumuri energetice să nu fie 100 % corecte, iar în cazul altora să existe 

informaţii lipsă. 

 

3.4 Nivelul de performanță a managementului energetic în   

orașul Uricani  
 

Pentru evaluarea nivelului de performanță a managementului energetic în orașul Uricani, a fost 

completată matricea de evaluare din Anexa 1 din Ghidul pentru întocmirea Programului de 

îmbunatatire a eficienței energetice și au fost marcate cu culoare căsuța care corespunde situației din 

localitate. Din punctul de vedere al pregătirii programului de eficienţă energetică situaţia la nivelul 

localităţii este una superioară comparativ cu organizarea. Astfel, deși dezvoltarea unui sistem de 

informații sub formă de bază de date este limitată, documentaţia, evaluarea tehnică, bunele practici 

sau benchmarkingul există la un nivel incipent.  

Din punctul de vedere al creării programului de eficienţă energetică, există un obiectiv 

potenţial definit prin evaluările realizate, iar  rolurile şi resursele sunt bine definite şi identificate.  

În concluzie, din cauza dimensiunilor reduse, cu excepţia programului de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice, la nivelul orașului Uricani nu există vreun alt plan în acest sens. Prin 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

35 

intermediului prezentei documentaţii, există toate premisele ca pe termen mediu şi lung situaţia de la 

nivelul primăriei să se schimbe, iar municipiul să poată beneficia de un plan adecvat şi eficient în 

vederea obţinerii unui impact semnificativ în creșterea eficienței energetice. Matricea completată este 

prezentata în cele ce urmează. 

 

3.5. Situația consumurilor energetice publice și rezidențiale 
 

Situația consumurilor energetice publice și rezidențiale a căror informații au fost puse la 

dispoziție de beneficiar este redată în fișa de prezentare energetică a localității Uricani.  

 

FIŞĂ DE PREZENTARE  ENERGETICĂ  

Energie electrică 

Destinația consumului  U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

populație MWh 9090* - 9090 

 iluminat public MWh - 316,86 316,86 

sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 
MWh - 269,72 269,72 

 alimentare cu apă * MWh - - N/A 

 transport local de călători MWh - - N/A 

 consum aferent pompajului de 

energie termică* 
MWh - - N/A 

*estimare consum casnic conform informațiilor puse la dispoziție de Primăria Uricani 

 

 

Gaze naturale 

Destinația consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

populație MWh 

(mii Nmc.) 

8974,157 - 8974,157 

850631 - 850,631 

 sector terțiar (creșe, 

grădinițe, scoli, spitale, 

alte clădiri publice, etc.) 

MWh 

(mii Nmc.) 
- 287 287 

- 27203 27.203 

alți consumatori 

nespecificați 

MWh 

(mii Nmc.) 

- - - 

- - - 

 

Conform Figurii 3.4 cea mai mare pondere a consumului de energie electrică o au consumatorii 

casnici, cu peste 9 mii MWh/an, segment urmat la mare distanţă de sectorul terțiar (clădirile publice) 

și iluminatul public. Trebuie remarcat faptul că ponderea redusă a sediilor locale în managementul 

consumului de electricitate la nivelul orașului Uricani se datorează numărului mic de clădiri 

administrative și a unităților educaționale și spitalicești. 
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Fig 3.4- Ponderea consumului de energie electrică la nivelul orașului Uricani 

 

Şi în cazul gazelor naturale, cea mai mare pondere o prezintă tot consumul realizat de către 

populaţie – peste 96 % reprezentând aproximativ 9 mii MWh pentru anul 2021, Figura 3.5. 

 

 
Fig 3.5- Ponderea consumului de gaze naturale la nivelul orașului Uricani 

 

Alte consumuri regăsite la nivelul orașului Uricani sunt consumurile de carburanţi, unde 

serviciul public, care a consumat aproximativ 8,55 tone motorină și 0,88 tone benzină. Nu există date 

centralizate pentru alte consumuri de carburanţi. 
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Energie termică (din sistemul centralizat) 

Destinația consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

populație Gcal 

(MWh) 
N/A N/A N/A 

 sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 

Gcal 

(MWh) 
N/A N/A N/A 

(1 Gcal=1,163 MWh)    Nu este cazul 

Biomasa (lemne de foc, peleţi, etc.) 

Destinația consumului  U.M. Total 

populație to. Nu este cazul 

 sector terțiar (creșe, grădinițe, școli, alte 

clădiri publice, etc.) 
to. Nu este cazul 

 

Carburanți (motorină, benzină) 

Destinația consumului U.M. Motorină Benzină 

 transport local de călători to. 0 0 

 serviciul public  to. 8,55 0,88 

TOTAL  8.55 0.88 

 

3.6 Conditii climatice specifice 
 

Temperaturile exterioare convenționale de calcul se consideră în conformitate cu harta de 

zonare climatică a României, pentru perioada de iarnă. Teritoriul României se împarte în cinci zone 

climatice. Orașul Uricani se află în zona climatică III cu temperatura convențională de calcul θe= -18o 

C, așa cum se poate observa în Figura 3.6. 

 
Fig 3.6- Harta de zonare climatică a României 
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În Tabelul 3.2 se prezintă evoluţia medie a temperaturilor lunare în oraşul Uricani, aferentă 

anului 2021. Pentru o mai bună vizualizare datele sunt prezentate sub formă grafică în Figura 3.75.  

 
Tabel 3.1.-Temperaturi lunare în Uricani (2021) 

Temperatura Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

Media (°C) 2 3 7 13 18 21 23 24 19 15 9 4 

 

 
Fig. 3.7 -Temperaturi minime și maxime lunare în Uricani 

 

"Maxima medie zilnică" (linia roșie continuă) arată temperatura maximă medie a unei zile 

pentru fiecare lună pentru Uricani. De asemenea, "minima medie zilnică" (linia albastră continuă) arată 

media temperaturii minime. Un alt element prezentat în rândurile următoare este umiditatea relativă. 

În Figura 3.8 este prezentată umiditatea lunară medie (linia albastră) în procente, aferentă anului 2021. 

 

Fig. 3.8.-Nebulozitatea și preciitațiile la nivelul anului 2021 aferente ora;ului Uricani (meteoblue.com) 

 

Zonarea climatică a României conform SR 1907 -1 este prezentată în Figura 3.6, municipiul  

Uricani regăsindu-se în zona climatică III cu o temperatură exterioară convențională de calcul indicată 

ca θe=-18°C. Trebuie remarcat potențialul orașului Uricani de producere a energeiei electrice din surse 

solare, conform celor indicate în Figura 3.9. 

 
5https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/weatherarchive/uricani_romania_664163?fcstlength=1y&year=2

021&month=2  

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/weatherarchive/uricani_romania_664163?fcstlength=1y&year=2021&month=2
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/weatherarchive/uricani_romania_664163?fcstlength=1y&year=2021&month=2
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Fig. 3.9.-Potențialul solar al României (solargis.info) 

 

Încadrarea localităților în zonele eoliene conform SR 1907 -1 este prezentată în Figura 3.10, 

orașul Uricani regăsindu-se în zona eoliană IV.  

 
Fig. 3.10.- Zonarea eoliană a României (http://calcul-termic.blogspot.com/2011/12/) 

 

http://calcul-termic.blogspot.com/2011/12/
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Conform zonării României în funcţie de radiaţia solară şi potenţialul utilizării energiei solare 

– prezentat în Figurile 3.5 și 3.9, valoarea pentru municipiul Uricani este de minim 1200 kWh/mp în 

plan orizontal şi de aproximativ 1650 kWh/mp în plan optim. Numărul de grade-zile pentru Uricani 

conform STAS 4839/2007 este N1220= 3150 grade-zile. 

In Romania s-au identificat patru zone eoliene, în funcție de conditiile de mediu si 

topogeografice, luand in considerare nivelul potentialului energetic al resurselor de acest tip la 

înaltimea medie de 50 metri sau peste (Figura 3.10). Din rezultatele măsurătorilor înregistrate reiese 

că România se încadrează într-un climat continental temperat, cu un potențial energetic ridicat, în 

special în zona litoralului și de coastă (climat blând), precum și în zone alpine cu platouri și văi 

montane (climat sever).  

Resursele de vânt ale Romaniei la 50 m înălțime pentru diferite condiții topografice au fost de 

asemenea considerate în Figura 3.11. Conform STAS 10101/20-90, din punct de vedere al actiunii 

vantului, orașul Uricani este caracterizat prin altitudini mai mici de 400 m respectiv câmpii, pentru 

care direcția și viteza vântului anuală este indicată în Figura 3.12.  

 

 
Fig. 3.11.- Zonarea eoliană a României (http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/harta_potential_eolian) 

http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/harta_potential_eolian
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Fig. 3.12- Variația vitezei vântului  la nivelul anului 2021, în orașul Uricani (meteoblue.com) 

 

Direcția (în grade 0° = Nord, 90° = Est, 180° = Sud și 270° = Vest) și viteza vântului. În 

meteograma bazată pe arhiva meteo, punctele violet reprezintă direcția vântului, așa cum este indicată 

pe axa din partea dreaptă. 

 

3.7 Date privind evoluția populației, evolutia fondului de locuinte 
 

 La recensământul din 2022, Orașul Uricani a fost înregistrat cu o populație de 8989 locuitori, 

având o densitate de 822 locuitori/km2. Față de rezultatele recensământului din anul 2002, când a fost 

înregistrată o populație de 11459 locuitori, s-a înregistrat o scădere a populației de aproximativ 22 %.  

Din anul 1992 (11824 locuitori) până în 2022 (8989 locuitori), populația a scăzut constant, 

diminuându-se cu un procent de circa 23,98 %. 

Principalul factor care cauzează consumul de energie şi implicit emisia de CO2 este populaţia 

locală. Conform datelor furnizate de către INSSE în perioada 2016-2022, populaţia orașului Uricani a 

înregistrat o diminuare continuă, de la aproximativ 9853 persoane la 9196 persoane, ceea ce reprezintă 

o scădere cu aproximativ 8,77 %. Conform celor indicate anterior, în Figura 3.13 se prezintă evoluţia 

populaţiei orașului Uricani, în perioada 2016 – 2022, conform informațiilor furnizate de către Institutul 

Naţional de Statistică și prelucrate sub formă grafică și tabelară. 

Scăderea continuă a populaţiei orașului Uricani rezidă din două mari cauze: 

✓ Natalitatea extrem de redusă existentă atât pe plan local, cât şi la nivel naţional, coroborată 

cu o mortalitate încă ridicată - Figura 3.14. 

✓ Fenomenul de migraţie, cauzat de o serie de factori (ce nu fac subiectul prezentului 

document, însă merită subliniaţi) – Figura 3.15: 

o nivelul de trai redus ce cauzează migraţia atât spre Municipiul Bucureşti, cât și spre 

străinătate; 

o lipsa oportunităţiilor de dezvoltare a tinerilor, comparativ cu marile oraşe din 

împrejurimi. 

 

 

http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/harta_potential_eolian


 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

42 

 

Fig. 3.13.-Evoluţia populaţiei orașului Uricani (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online) 

 

 
Fig. 3.14.-Sporul natural al populaţiei orașului Uricani 

 

Conform Figurii 3.14, în orașul Uricani sporul natural este unul negativ în perioada 2016-2021, 

în niciun an nefiind la pragul 0. Trendul este, de asemenea, negativ, de la –7 în anii 2016 și 2018 la –

60 în anul 2021. În acest sens, în Tabelul 3.3 sunt prezentate valorile absolute a naşterilor şi deceselor 

înregistrate în perioada analizată 2016-2021. 

 

Tabel 3.3 –Sporul natural al populaţiei municipiului Uricani 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Născuți 49 56 71 20 57 45 

Decedați 56 72 78 32 98 105 

Spor natural -7 -16 -7 -12 -41 -60 
 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online
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Conform Figurii 3.15 migrarea populaţiei din orașul Uricani este principala cauză pentru 

scăderea continuă şi constantă a populaţiei (prezentată în Tabelul 3.3.). În Tabelul 3.4 sunt prezentate, 

în valori absolute, atât plecările, cât şi venirile populaţiei cu domiciliul.  Numărul total al plecărilor cu 

domiciliul se referă la persoanele care pleacă din localitate şi fac dovada că au asigurată locuinţa în 

altă localitate - inclusiv internaţional.  

 

Tabel 3.3 – Migrarea cauzată de schimbarea domiciliului populaţiei orașului Uricani 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Plecări cu domiciliul 211 228 237 226 204 220 

Veniri cu domiciliul 89 112 113 85 105 75 

Migrare populaţie -122 -116 -124 -141 -99 -145 
 

 

Fig. 3.15.- Migrarea cauzată de schimbarea domiciliului a populaţiei orașului Uricani (INSSE 2021) 

 

Din punctul de vedere al structurării populaţiei în funcţie de categoriile de vârstă, cea mai mare 

pondere o are populaţia cu vârste cuprinse între 35 şi 49 de ani - aproximativ 25%. Ponderile cele mai 

mici sunt cele ale populaţiei de peste 75 de ani - aproximativ 4 % şi a celei de sub 14 ani - aproximativ 

12%. Se poate observa, aşadar, că trendul negativ prezentat în cadrul graficului 3.15 întruneşte 

premisele de a-şi continua evoluţia, ponderea populaţiei cu vârste mai mici de 35 de ani fiind sub cea 

cu vârste cuprinse între 35-49 ani. Din punctul de vedere al structurării pe sexe, la nivelul anului 2022 

populaţia de sex feminin avea o pondere puțin mai mare decât cea de sex masculin – 50.27% (Figura 

13.16). Datele prezentate anterior sunt furnizate de către INSSE care foloseşte ca metode de calcul o 

serie de parametrii statistici.  
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Fig. 3.17.-Structura pe vârste a populţiei orașului Uricani 

 

 
Fig. 3.16-Structura pe sexe a populaţiei orașului Uricani 

 

O altă sursă de date o reprezintă Recensământul populaţiei şi al locuinţelor care are ca bază 

informaţiile culese de pe teren - la un interval de timp de aproximativ 10 ani. Prin compararea 

informațiilor culese de la ultimele trei Recensăminte care au avut loc în România (1992, 2002, 2011 

și 2022), populaţia stabilă din municipiul Uricani este de asemenea în scădere, aceasta scăzând de la 

11824  persoane în 1992 la 11459 persoane în 2002, respectiv la 10417 persoane în 2011, la circa 8989 

în anul 2022 o scădere de aproximativ 23,97 %. Valoarea ce va fi luată în calcul va fi cea aferentă 

INSSE, de 8989 persoane.  

 

50.2749.73

Masculin Feminin
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Conform INSSE, locuinţa (apartamentul) este construcţia formată din una sau mai multe 

camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută în general cu 

dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau alte spaţii de deservire, independentă din punct de vedere 

funcţional, având intrare separată din casa scării, curte sau stradă şi care a fost construită, transformată 

sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie. 

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, 

inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale 

pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte 

construcţii utile pentru locuit. Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

✓ fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină 

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află 

în proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în 

administrarea gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a 

instituţiilor municipale; 

✓ fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele 

cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor 

juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor 

proprii; 

✓ fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, 

în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi 

private; 

✓ proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

În Figurile 3.17 şi 3.18 se poate observa evoluţia fondului de locuinţe - atât proprietate publică 

cât şi proprietate privată. În cazul locuinţelor proprietate privată, trendul este unul de creștere. Acest 

lucru este în conformitate cu dezvoltarea actvităților din zonă, justificată fiind creşterea numărului de 

locuinţe existente în prezent.  

În cazul fondului de locuinţe publice, valoarea a scăzut de la 255 în 2016 la 198 în la nivelul 

anului 2021. Situaţia indicată este prezentată utilizând datele furnizate de INSSE, unde pentru anul 

2021 rezultă un număr de 4038 locuinţe proprietate privată, valoare ce va fi luată în realizarea 

prezentului document. 
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Fig. 3.17.-Evoluţia fondului de locuinţe private6 

 

 

Fig. 3.18.-Evoluţia fondului de locuinţe publice 

 

Din punctul de vedere al suprafaţelor existente (suma suprafeţelor destinate pentru locuit a 

tuturor locuinţelor sau spaţiilor de locuit din clădiri), evoluţia acestora menţine trendul de creștere 

(Figura 3.19). Anul 2019 a fost ultimul an cu o creştere semnificativă, intervalul 2019-2021 menţinând 

o valoare constantă la aproximativ 144966 mp. (434604 mp).  

 

 
6 http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table  
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Fig. 3.19 - Evoluţia suprafeţelor locuibile 

 

Subliniem faptul că pot exista discrepanţe între datele statistice, preluate de pe site-ul INSSE 

şi datele provenite de la Primăria Municipiului Uricani cu privire la unele suprafeţe. Datele luate în 

calculele prezentate provin din sursele oficiale INSSE. 

Pentru a se putea previziona evoluţia fondului de locuinţe din municipiul Uricani, în Figura 

3.20 sunt prezentate numărul de autorizaţii de construcţie emise în ultimii 3 ani (2019-2021). Se poate 

observa că există 8 de clădiri rezidenţiale pentru care a fost emisă autorizaţie de construcţie în anul 

2021 şi care urmează să fie finalizate în viitorul apropiat. 

 

 
Fig. 3.20. -Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţie 

 

Din punctul de vedere al suprafeţelor, în ultimii 3 ani au fost emise autorizaţii de construcţie 

ce totalizează construirea a aproximativ 1700 mp.  
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3.8 Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie 
 

Energia termică 

În prezent, orasul Uricani nu este alimentat cu energie termică, întrucât sistemul care era 

utilizat până în anul 2006 era foarte vechi, pe baza de combustibil solid - carbune, centralele termice 

avand un grad ridicat de uzura fizica si morala, iar nivelul de poluare crescuse mult peste normele 

permise, conform normativelor in domeniu. Pentru a rezolva aceasta importanta problema, autoritatea 

publica locala a ales solutia optima, respectiv cea de inlocuire a sistemului de alimentare cu energie 

termica al orasului Uricani, prin transformarea centralelor termice in puncte termice. Primaria orasului 

Uricani are elaborata documentatia tehnico-economica necesara realizarii acestei lucrari.  

Începand cu 2007, marea majoritate a populatiei a fost racordata la reteaua de gaze naturale, 

exceptie facand gospodariile individuale din Valea de Brazi si Campu lui Neag, cat și zona limitrofa 

a orasului Uricani folosesc ca si combustibil pentru incalzirea locuintelor lemnul. 

 

Gaze naturale 

Furnizarea de gaze naturale în orașul Uricani este realizată de E-on gaz România. Orașul 

Uricani este racordat la rețeaua de gaze naturale încurajând consumul gospodăriilor și tranziția 

gospodăriilor rămase pe sobele cu cărbune către alte surse generatoare de energie termică (de ex. 

centrale termice pe gaz sau alte surse regenerabile prin sistem centralizat și/ sau prin gaz individual la 

nivel de locuințe). 

 

Energie electrica 

Furnizorul de electricitate la este Enel Energie S.A. pentru clădirile publice și administrative, 

respectiv sectorul terțiar care sunt manageriate de Primăria orașului Uricani. 

Sistemul de iluminat public reprezinta ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, 

instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.  

Reteaua de iluminat public din orasul Uricani apartine Primariei orașului Uricani. 

Prin PNDL II a fost obținută finanțare pentru lucrările de modernizare a sistemului de iluminat 

public, se vor desfășura pe următoarele strazi și parcuri: Bulevardul Muncii, Strada Gradinitei, Parc 

bulevardul Muncii, Strada Republicii, Strada Revolutiei, Parc strada Plopilor, Aleea Teilor, Aleea 

Brazilor, Strada Unirii, Parcul DN66A. Acest proiect se află în curs de executie. Prin acest proiect se 
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urmareste executia unui sistem de iluminat public modern si eficient in zona centrala a orasului 

Uricani. Totodata prin implementarea acestui proiect se urmareste cresterea gradului de confort al 

cetatenilor, precum si siguranta acestora. La nivelul anului de referință 2021 au fost montate 142 de 

surse de iluminat. 

Reducerea costurilor de energie poate proveni din eficientizarea energetică, dar și din 

modernizarea sau schimbarea surselor tradiționale de energie consumată și posibilitatea de cuplare la 

surse alternative. Aceste deziderate se pot îndeplini prin implementarea unor programe de eficientizare 

energetică în cazul consumatorilor aflaţi în subordinea orașului Uricani, ceea ce ar conduce la 

înregistrarea unei creşteri semnificative a randamentului acestor consumatori concomitent cu 

reducerea consumului de energie, fără reducerea confortului consumatorilor. Nu există informaţii 

legate de modalitatea sau cantităţile de energie electrică utilizate pentru încălzire, o astfel de estimare 

neavând o bază de calcul bine definită în statisticile sau metodologiile de calcul existente. În concluzie, 

la nivelul municipiului Uricani se identifică două tipuri de energie – cea electrică şi cea generată de 

consumul de gaze naturale (cu rol atât în gătit cât şi termic).  

Energia electrică este în sistem centralizat în aproape întregul oraş - mai puţin de 2,5% din 

gospodăriile existente nefiind alimentate cu acest tip de energie. Din punctul de vedere al energiei 

termice, municipiul Uricani dispune de un sistem centralizat, dar cu acoperire mică (doar 2% din 

gospodării), în general încălzirea realizându-se prin centrale individuale pe bază de gaz-metan. 

 

3.9 Transporturile în localitate 
 

Transport feroviar in orasul Uricani nu există, cea mai apropiata statie feroviară fiind în 

municipiul Lupeni la circa 6 km.  

Transportul public de persoane interjudetean Uricani - celelalte localități vecine (Lupeni, 

Vulcan, Petrosani, etc.) este asigurat de un singur operator economic ZMK SRL, cu mașinile din 

dotare, respectiv microbuze. Microbuzele circula zilnic pe ruta Uricani - Petrosani. Societatea dispune 

de 40 de mijloace de transport care sunt utilizate la fiecare 5 minute. Din informațiile furnizate de către 

Primaria Uricani transportul individual este realizat cu urmatoarele mijloace de transport: 

• Automobile < 12t = 1487 bucati 

• Mijloace de transport> 12t = 19 bucati 

• Vehicule lente = 21 bucati 

• Remorci = 58 bucati 
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3.10. Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice  

 

Din punct de vedere al utilităților publice (apă, canalizare, iluminat public, electricitate, 

salubritate), teritoriul municipiului Uricani este acoperit în întregime, neexistând zone fără aceste 

utilități. La fel se întâmplă și în cazul rețelelor de telefonie și internet, rețeaua de fibră optică este 

realizată, iar branșarea se face individual. Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice in 

municipiul Uricani este indicat în Tabelul 3.4. 
 

 

Tabel 3.4 – Mod de gestionare servicii de utilităţi publice
7
 

Servicii  utilități 

publice 

Modul de gestionare a serviciului 

Indicatori de eficiență 

energetică stipulați 

prin contract 

Contract de delegare  

a gestiunii Serviciului  

public 

Gestiune directa 

prin departamentele 

primăriei 

DA 

Precizați 

indicatorul 

NU 

Iluminat Public DA – Enel Energie - - NU 

Alimentare cu  

apă si de canalizare 

DA – APA SERV 

VALEA JIULUI S.A 
- - NU 

Alimentare cu  

energie termică 
Centrale proprii DA - - 

Transport public - - - - 

Clădiri publice DA – Enel Energie DA - NU 

Clădiri individuale - DA - - 

 

  

 
7 Primăria orașului Uricani 
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4. Pregatirea programului de îmbunatăţire a eficienţei energetice - 

date statistice 
 

În cadrul acestei etape pregătitoare este realizată crearea unei baze de date cu informații în 

domeniul eficienței energetice și sunt derulate etape de instruire a persoanelor care vor fi implicate în 

procesul de dezvoltare, de management și de punere în aplicare a programului.  

Consumuri energetice intr-un contur urban. Eficientizarea consumurilor energetice 

Consumurile de energie pot fi clasificate după mai multe criterii, cele mai des întâlnite fiind 

următoarele: 

✓ natura purtătorului de energie; 

✓ destinaţia consumului; 

✓ modul propriu de variaţie a cererii de energie (zilnică, săptămânală, sezonieră şi 

anuală); 

✓ durata anuală a alimentării cu energie. 

În funcţie de destinaţie se disting următoarele categorii de consumuri de energie : 

✓ consumuri pentru realizarea şi menţinerea unor anumite condiţii de muncă sau 

✓ de locuit (unui anumit nivel de confort), cum ar fi cele pentru încălzirea spaţiilor, 

✓ ventilare, climatizare, prepararea apei calde de consum, transportul intern, etc; 

✓ consumuri cu destinaţie tehnologică, aferente activităţilor industriale cu caracter 

✓ productiv, proceselor tehnologice etc. 

 

În funcţie de durata anuală de alimentare se disting consumurile de energie cu caracter 

permanent, deloc sau puţin dependente de variaţiile climaterice din cursul anului (cele mai multe 

consumuri tehnologice, consumul de căldură pentru prepararea apei calde, etc.) şi consumurile de 

energie cu caracter sezonier, dependente de mărimea temperaturii exterioare (încălzire, ventilare, 

climatizare etc). 

Definirea cererii de energie a unui consumator sau a unui grup de consumatori la un moment 

dat constă în precizarea următoarelor aspecte: 

✓ valorile limită ale cererii momentane (maximă, minimă); 

✓ consumurile lunare, sezoniere şi anuale de energie realizate sau preliminate; 

✓ durata anuală a alimentării cu energie, în cazul existenţei mai multor perioade 

caracteristice, durata fiecăreia dintre acestea; 

✓ modul de variaţie specific al cererii de energie pentru un interval cu durata unei zile, a unei 

săptămâni, a unui sezon şi/sau a unui an. 
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Consumatorii de energie se pot clasifica la rândul lor în funcţie de mai multe criterii. În funcţie 

de sectorul de activitate căruia îi aparţin, se pot deosebi trei mari categorii : 

✓ consumatori casnici sau rezidenţiali (locuinţe, spaţii comerciale, şcoli, spitale etc.); 

✓ consumatori publici de tip urban (transportul electric în comun, alimentarea centralizată 

cu apă potabilă, alimentarea centralizată cu căldură, tratarea deşeurilor şi apelor uzate 

etc.); 

✓ consumatori industriali (întreprinderi industriale mici, mijlocii sau mari). 

Consumurile de energie electrică au mai multe destinaţii şi anume:  

✓ iluminatul casnic şi public,  

✓ tele şi radiocomunicaţii,  

✓ transportul electric în comun, pomparea apei potabile, a agenţilor termici şi a apelor 

uzate,  

✓ desfăşurarea diverselor activităţi industriale productive etc. 

Trebuie precizat faptul că fiecare categorie (destinaţie) de consum are caracteristici diferite, 

care trebuieluate în considerare la stabilirea prin însumare a cererii totale de energie electrică pentru 

un anumit perimetru. Consumul de căldură cu nivel termic coborât sau cel mult mediu are la rândul 

său mai multe destinaţii, respectiv: 

✓ încălzire, ventilare, climatizare; 

✓ prepararea apei calde menajere/sanitare; 

✓ tehnologică (alimentarea cu căldură a unei activităţi productive desfăşurate într-o 

întreprindere industrială sau a unei utilităţi publice). 

Căldura este transportată de la sursă la consumatorul final prin intermediul unui agent termic, 

ale cărui natură şi parametrii sunt în general adaptate destinaţiei consumului. Şi în acest caz, diferitele 

categorii de consum prezintă caracteristici diferite. Trebuie precizat faptul că, datorită limitărilor de 

natură tehnică, cererea de căldură cu potenţial termic ridicat este asigurată numai prin arderea directă 

a combustibilului în perimetrul instalaţiei consumatoare. 

Însumarea consumurilor pentru stabilirea valorii maxime a cererii totale aferente diferitelor 

categorii sau grupuri de consumatori alimentaţi de către aceeaşi sursă se face ţinând seama de gradul 

de simultaneitate al cererilor respective. De asemenea, simultaneitatea consumurilor de energie 

electrică şi termică (diurnă, săptămânală, sezonieră, anuală) ale aceluiaşi consumator constituie un 

aspect care poate avea consecinţe importante asupra eficacităţii soluţiilor de alimentare cu energie prin 

cogenerare. 

Caracteristicile consumurilor de căldură asociate clădirilor de orice fel (încălzire, ventilare şi 

condiţionare a spaţiilor), fie că acestea sunt casnice, publice sau industriale, prezintă similitudini legate 
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de condiţiile climatice şi meteorologice din zona de amplasament. Spre deosebire de acestea, 

caracteristicile consumurilor de energie de tip industrial prezintă o mare diversitate sub aspectul scării 

de putere, al indicelui de structură a consumului de energie, al duratei alimentarii cu energie şi al 

modului specific de variaţie a cererii. Între caracteristicile cererii de energie, modul de variaţie în timp 

prezintă cele mai multe particularităţi, deoarece el constituie rezultatul suprapunerii efectelor unor 

factori bine determinaţi şi a unor factori aleatori. 

Problema reducerii consumurilor de energie, respectiv a creşterii eficienţei energetice, este 

abordabilă indiferent de natura şi caracteristicile consumului sau consumurilor, prin recurgerea la două 

categorii de măsuri având ca scop: 

✓ reprogramarea funcţionării şi reabilitarea instalaţiilor şi echipamentelor existente fără 

modificări esenţiale; 

✓ identificarea şi implementarea unor soluţii tehnice noi (instalaţii, echipamente şi 

tehnologii) cu performanţe tehnice, energetice şi economice superioare. 

 

4.1 Date tehnice pentru sistemele de iluminat public 
 

Iluminat interior si exterior 

Iluminatul artificial reprezintă una dintre componentele de bază ale realizării unor condiţii 

normale de viaţă (muncă, odihnă, divertisment, circulaţie, studiu etc.) în condiţiile în care iluminatul 

natural nu asigură nivelul necesar de iluminare. 

Alegerea nivelului de iluminare şi calitatea acestuia influenţează într-o măsură importantă 

eficienţa activitătii umane. Un iluminat de calitate are un efect psihologic important, oamenii au o 

eficienţă în muncă mai ridicată, un grad mai coborât de oboseală, cu efecte benefice asupra nivelului 

de sănătate. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminare modern şi eficient este realizarea 

unui mediu luminos confortabil, cu un consum minim de energie electrică, cu utilizarea cât mai intensă 

a iluminatului natural şi cu o investiţie minimă. 

Principalii parametri de apreciere a calităţii sistemelor de iluminat electric: 

✓ nivelul de iluminare; 

✓ neumiformitatea iluminării; 

✓ nivelul luminaţei; 

✓ neuniformitatea luminaţelor 

✓ culoarea luminii; 

✓ direcţionarea luminii; 

✓ reliefarea tridimensională; 

✓ nivelul efectului stroboscopic; 
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✓ nivelul zgomotului acustic al instalaţiei de iluminat; 

✓ perturbaţii asupra reţelei electrice de alimentare. 

Aspectele legate de realizarea unui mediu luminos confortabil nu trebuie despărţite de 

aspecteleeconomice şi mai ales de costurile privind energia electrică consumată. În acest sens, 

iluminatul electricreprezintă unul dintre consumatorii de energie electrică la care aspectele 

luminotehnice, energetice, economice şi estetice trebuie analizate împreună. 

Deşi costul energiei electrice consumate este important, reducerea nivelului de iluminare sau 

reducerea nivelului de calitate în scopul reducerii consumului total de energie electrică determină 

costuri mult maiimportante ca urmare a cheltuielilor indirecte. 

Reducerea facturii energetice, în cazul instalaţiilor de iluminat, se poate face numai cu 

realizarea integral a parametrilor luminotehnici impuşi. Printr-un management adecvat, respectând 

această condiţie de bază, este posibilă realizarea unor importante economii în factura de energie 

electrică. Se poate aprecia faptul că realizarea unui mediu luminos confortabil cu un consum minim 

de energie, cu utilizarea cât mai intensă a iluminatului natural şi cu o investiţie minimă reprezintă 

criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat modern şi eficient. 

În funcţie de locul de instalare a sistemului de iluminat: în interior sau în exterior se impun 

exigenţe diferite. 

Iluminatul interior. Nivelul de iluminare, calitatea şi alegerea adecvată a sistemului de iluminat 

interior pot influenţa într-o măsură importantă eficienţa activităţii umane. Unele sisteme de iluminat 

trebuie adaptate la aspect fiziologice ale ochiului (de exemplu lucrările de mecanică), iar altele trebuie 

să aibă în vedere şi o importantă componentă de psihologie umană (de exemplu în şcoli sau în sălile 

de negocieri). În acest sens, alegerea unui sistem de iluminat trebuie să aibă în vedere următoarele 

aspecte principale: 

✓ condiţii luminotehnice; 

✓ implicaţii economice; 

✓ realizarea confortului vizual şi estetic. 

Surse de lumină artificială şi recomandări de utilizare. Alegerea tipului sursei luminoase 

pentru iluminatul interior se face pe baza caracteristicilor tehnicoeconomiceale acestora şi în funcţie 

de specificul incintei în care se realizează iluminatul artificial. 

Lămpile cu incandescenţă, din ce în ce mai puţin utilizate în iluminatul interior, au ca principale 

avantaje preţul de cost scăzut, uşurinţa de montaj, alimentare directă la reţeaua de joasă tensiune, o 

bună redare a culorilor, gamă variată de forme, dimensiuni, puteri, comportare relativ bună la vibraţii, 

posibilitate simplă de reglare a fluxului luminos, factor de putere unitar şi caracteristică liniară (nu 

introduce perturbaţii în reţeaua electrică de alimentare pe durata funcţionării). 
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Principalele dezavantaje ale acestor lămpi şi care determină limitarea utili¬zării lor în viitor, 

sunt: durată redusă de viaţă, eficienţă luminoasă redusă, variaţia pronunţată a fluxului luminos la 

variaţia tensiunii de alimentare, luminanţă mare (peste 700 cd/cm2) necesitând utilizarea de sisteme 

optice pentru limitarea fenomenului de orbire la privirea directă a sursei. De asemenea, temperatura 

balonului este relativ ridicată ceea ce impune limitări la utilizarea în încăperi cu pericol de incendiu 

sau explozie. 

Iluminatul public exterior. Iluminatul public al străzilor din localitaţile urbane are rolul de a 

asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă pe timp de noapte a vehiculelor şi pietonilor cât şi 

asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fără lumină naturală. 

Iluminatul public trebuie deci, să îndeplinescă condiţii luminotehnice, fiziologice, de siguranţă 

a circulaţiei, de estetică arhitectonică şi de norme tehnice, în condiţiile utilizării raţionale a energiei 

electrice, a reducerii costului investiţiilor şi a cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor. Pentru 

un oraş mediu, din consumul total pentru iluminat, 86% reprezintă iluminatul stradal, 11% semnalizări 

rutiere şi 3% iluminat arhitectural şi publicitate. 

Studiile efectuate pe plan mondial, au determinat o creştere continuă a nivelul tehnic al 

instalaţiilor de iluminat public, sistemele de iluminat stradal din ţara noastră necesitând în continuare 

eforturi importante pentru creşterea parametrilor luminotehnici, energetici şi economici. 

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. Realizarea 

unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea 

numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului 

de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creţterea siguranţei 

activitităţilor pe durata serii. Experienţa arată că pe durata nopţii riscul de accidente este de 1,6 ori mai 

mare noaptea faţă de zi şi cu o gravitate mult mai mare (numărul de morţi de 5,4 iar numărul de răniţi 

de 2,1 ori mai mare faţă de lumina naturală). Asigurarea unui iluminat corespunzător, faţă de un 

iluminat redus poate conduce la o reducere cu 40% a numărului de accidente. 

Prezentarea situatiei sistemului de iluminat public din orașul Uricani. Sistemul de iluminat 

public din orașul Uricani totalizează un număr de 724 lămpi la nivelul anului 2021 (124 fiind montate 

chiar în anul 2021). Toate arterele de circulație au prevazute instalații de iluminat public. Se utilizează 

lămpi LED. Din cele 124 de lămpi 72 sunt 30 W, 38 de 60 W, iar 32 de 20W. 

Rețeaua de iluminat public în municipiul Uricani a beneficiat de o amplă modernizare pentru 

mai multe străzi din Uricani, respectiv: Bulevardul Muncii, Strada Grădiniței, Bulevardul Republicii, 

Strada Unirii, Strada Revoluției, Aleea Teilor, Aleea Brazilor, Parcul Muncii, Parcul Plopilor, Parcul 

DN66A.  
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Conform Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a orașului Uricani, obiectivele acestui 

proiect au constat în: 

✓ extinderea iluminatului public în orașul Uricani și localitățile componente Valea de 

Brazi si Campu lui Neag în scopul creșterii siguranței și confortului cetățenilor, 

înlocuirea corpurilor uzate cu unele eficiente energetic care să aducă economii la 

bugetul local și să contribuie în același timp la protejarea mediului;  

✓ implementarea sistemelor de producere a energiei verde (fotovoltaice, eoliene) pentru 

asigurarea iluminatului public, energie electrica si termica pentru institutiile si 

serviciile publice ale orasului; 

✓ instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi;  

✓ sistem management trafic si telegestiune sistem de iluminat public. 

Serviciul este asigurat pe tot teritoriul municipiului şi constă în principal în întreţinerea şi 

reparaţia reţelelor existente pentru următoarele tipuri de iluminat: 

✓ Iluminat stradal-rutier; 

✓ Iluminat stradal pietonal; 

✓ Iluminat arhitectural; 

✓ Iluminat ornamental; 

✓ Iluminat ornamental- festiv. 

Sistemul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi 

funcţional alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice cum ar fi: 

✓ Puncte de aprindere; 

✓ Cutii de distribuţie; 

✓ Cutii de trecere; 

✓ Linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene; 

✓ Fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ; 

✓ Console; 

✓ Corpuri de iluminat; 

✓ Accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături; 

✓ Echipamente de comandă, automatizare şi măsurare. 

 

Mai mult decât atât, în municipiul Uricani, la nivelul anului 2017 lungimile reţelelor de 

iluminat public erau de 118 km, dintre care 78 km reţele supraterane şi 40 km reţele subterane. În 

Figura 4.5. este prezentată distribuţia procentuală a reţelelor de iluminat publioc în funcţie de tipul 

acestora.  
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În vederea prezentării corespunzătoare a consumului de energie electrică generat și de 

utilizarea sistemului de iluminat public, au fost primite informații pentru ultimii trei ani de la 

Administrația domeniului puplic a orașului Uricani, Tabelul 4.1.  

 

Tabel 4.1 – Indicatori energie electrică conform ghid PIEE 

Sursa: Administrația domeniului puplică a orașului Uricani 

An 

Indicator 
2019 2020 2021 

Consum energie 

electrica (MWh/an) 
198 200,3 265,61 

Factura energie 

electrica (lei/an) 
108.484,20 144,789 166,868 

NOTĂ: tabelul se va actualiza anual și va include valori din 2 ani precedenți 

 

4.2 Date tehnice despre sectorul rezidential 
 

Consumuri de energie aferente clădirilor 

Consumurile de căldură pentru încălzire, ventilare, climatizare şi prepararea apei calde se pot 

încadra în categoria consumurilor energetice asociate clădirilor. Ele depind pe de o parte de 

caracteristicile tehnice şi arhitecturale ale clădirilor şi pe de altă parte de caracteristicile atmosferei 

care înconjoară anvelopa clădirii (temperatura, umiditatea şi viteza relativă a aerului atmosferic, 

precum şi intensitatea radiaţiei solare incidente). Este evident faptul că eforturile de reducere a 

consumurilor de energie ca efect al acţiunii celor care locuiesc sau muncesc în clădirile respective 

vizează numai îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice şi arhitecturale ale acestora, în special a nivelului 

izolaţiei sale termice. Obiectivele acţiunilor de ameliorare a eficienţei energetice a clădirilor sunt, în 

condiţiile realizării şi menţinerii condiţiilor de confort cerute, minimizarea pierderilor energetice prin 

transmisie şi ventilare naturală şi monitorizarea corespunzătoare a tuturor consumurilor energetice. 

Un sistem de măsură dublat de un sistem de reglare a sarcinii corect proiectate, dimensionate 

şi amplasate constituie baza unui management energetic eficient şi conduce la obţinerea de economii 

semnificative de energie. Numărul şi calitatea aparatelor de măsură instalate depind de tipul clădirii şi 

mărimea facturii energetice. În funcţie de gradul de complexitate al clădirii se poate utiliza unul dintre 

următoarele tipuri de sisteme: 

✓ măsurarea consumurilor totale este asigurată de furnizorii de energie, sistem care nu 

încurajează economiile individuale la locul de consum; 

✓ măsurarea şi înregistrarea consumurilor energetice în principalele puncte de consum, 

sistem care oferă informaţii asupra unor compartimente (grupe de consumatori); 

✓ măsurarea consumurilor pe fiecare utilizator final în parte, sistem care permite identificarea 

tuturor consumatorilor dintr-o incintă. 
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Consumul de căldură pentru încălzirea spaţiilor 

Principalele elemente de care depinde mărimea consumului de căldură pentru încălzire se pot 

grupa în următoarele categorii: 

✓ natura şi destinaţia incintei precum şi specificul activităţii desfăşurate în interiorul acesteia 

(locuinţe, instituţii publice şi administrative, instituţii culturale, şcoli, cămine de copii, 

spitale, hale industriale, etc);  

✓ elemente geografice şi climaterice legate de zona geografică în care este amplasată incinta 

(temperatura exterioară, viteza vântului, orientarea geografică, gradul de expunere la vânt 

şi la radiaţia solară, temperatura solului, adâncimea pânzei de apă freatică, etc);  

✓ caracteristici termofizice (densitate, căldură specifică, conductivitate termică, coeficienţi 

de transfer de căldură, permeabilitate termică, inerţia termică) ale elementelor de 

construcţie ale incintei, care depind de tipul şi calitatea materialelor de construcţie, de tipul 

şi grosimea 

✓ pereţilor, a planşeelor, a pardoselii, a uşilor şi a ferestrelor, de existenţa şi dimensiunile 

rosturilor, etc;  

✓ regimul de alimentare cu căldură, modul de reglare a sarcinii termice livrate, durata de 

alimentare cu căldură, întreruperi acceptate în alimentarea cu căldură etc. 

 

Metodele de reducere a consumului de căldură pentru încălzire se pot aplica încă din faza de 

concepţie şi proiectare a clădirii sau ulterior, în cursul existenţei acesteia. O primă categorie de metode 

vizează sistemele de măsură, reglare şi control amplasate la nivelul acestora. 

În general aceste măsuri sunt avute în vedere în faza de concepţie şi proiectare, orientarea 

actuală fiind către echipamente performante, bazate pe tehnologii de ultimă oră în domeniul respectiv. 

Controlul şi reglarea sistemelor de încălzire pot conduce la economii importante de energie pentru 

toate tipurile declădiri. 

O importanţă deosebită o are dimensionarea, întreţinerea şi exploatarea corectă a sistemelor de 

distribuţie a căldurii de la sursă la aparatele consumatoare (diametre optime de conducte şi grosimi 

optime ale izolaţiei termice, menţinerea gradului de etanşeitate, asigurarea regimului piezometric, 

etc.). Valorificarea energiei solare incidente prin amplasarea judicioasă a panourilor solare pe clădire 

poate conduce la economii semnificative la factura energetică. 

Reducerea consumului de căldură pentru încălzire se poate obţine şi prin compartimentarea 

corespunzătoare a clădirii, care conduce la diminuarea pierderilor de căldură prin infiltraţii şi ventilare 

naturală. Un efect similar îl are, în anumite condiţii, reducerea suprafeţelor vitrate, chiar dacă ea 
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conduce la reducerea iluminatului natural şi la creşterea corespunzătoare a consumului de energie 

electrică pentru iluminatul artificial. 

Pierderile de energie termică ale clădirilor prin elementele de construcţie sunt semnificative. 

Actualele metode de reducere a pierderilor de căldură presupun izolarea termică şi etanşarea anvelopei, 

dublarea sau triplarea geamurilor, etc. 

Materialele termoizolante utilizate au ca principală caracteristică capacitatea de a menţine aer, 

deoarece aerul este un izolant termic natural foarte bun. Alte caracteristici deosebit de importante ale 

materialelor izolante sunt flexibilitate la temperatura de lucru, antiinflamabilitate, rezistenţa la apă şi 

vapori de apă, rezistenţa chimică, uşurinţa în depozitare şi manevrare etc. Dintre materialele izolante 

cele mai utilizate sunt vata minerală, fibra de sticlă, spuma poliuretanică şi polistirenul expandat.  

Izolarea termică a acoperişului este cea mai eficientă măsură din punct de vedere al economiei 

de energie, având în vedere ponderea mare a pierderilor de căldură prin acoperiş. Izolarea acoperişului 

se poate face în mod normal (inserarea unui strat izolant între plafon şi hidroizolaţia acoperitoare) sau 

invers (peste hidroizolaţie se depune stratul termoizolant). Acest ultim procedeu compensează 

deficienţele izolaţiei normale. Izolarea termică a pereţilor laterali conduce la creşterea confortului 

termic şi la diminuarea considerabilă a pierderilor energetice.  

Izolarea fundaţiei şi a pardoselii evită apariţia punţilor termice şi reduce la rândul ei pierderile 

de căldură ale clădirii. 

Reabilitarea termotehnică a clădirilor constă deci în esenţă în majorarea rezistenţei termice a 

anvelopei şi în eliminarea formării de condens. Suplimentarea izolaţiei termice se poate face în exterior 

şi are avantajul că nu perturbă funcţionarea clădirii şi are ca efect păstrarea întregii structuri calde şi 

uscate. Ea se realizează cu ajutorul materialelor izolante fixate mecanic sau cu adezivi şi consolidate 

cu plasă sau printr-o combinaţie de izolaţie şi tencuială de ciment. 

Aplicarea la interior a suplimentului de izolaţie termică prezintă avantajul că nu necesită 

modificarea faţadei clădirii, se poate aplica numai pe anumite porţiuni ale clădirilor şi este mai uşor 

de aplicat. Metoda prezintă şi dezavantaje, deoarece conduce la întreruperea activităţii interioare în 

timpul lucrărilor şi creează dificultăţi în amplasarea sistemelor de conducte, în alimentarea cu energie 

electrică şi în amplasarea instalaţiilor consumatoare. Izolarea interioară reduce spaţiul util al incintelor 

şi nu poate Evita apariţia punţilor termice. 

Izolarea rosturilor se face cu o spumă pe bază de vată minerală şi polistiren expandat şi se 

aplică între zidul interior şi cel exterior. Acest tip de izolaţie are un cost relativ scăzut şi durată de 

recuperarea mică. Izolarea fundaţiei şi izolarea pardoselii evită şi ea apariţia punţilor termice. 

Defectele de structură ale clădirii şi deschiderea necontrolată a uşilor şi ferestrelor conduc la 

pierderi importante de căldură. Pentru etanşeizarea elementelor mobile (uşi, ferestre) se utilizează 
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materiale tip spumă şi materiale textile. Reducerea pe cât posibil a pierderilor de căldură prin ventilare 

datorate deschiderii uşilor şi ferestrelor se poate obţine prin montarea de uşi automate şi o bună 

etanşare a ferestrelor. Ferestrele constituie zonele cu cele mai importante pierderi de căldură prin 

transmisie, cărora li se adaugă formarea de punţi termice între ramă şi perete. 

Intervenţia pentru reabilitarea termotehnică a clădirii este precedată de o investigare 

preliminară a acesteia, care include o analiză a documentaţiei de execuţie, o analiză vizuală a stării şi 

amplasamentului, prelevarea de probe din elementele de construcţie, determinări termografice, 

măsurarea permeabilităţii la aer, etc. În concluzie, intervenţia în vederea reabilitării anvelopei clădirii 

se face numai pe baza calculelor tehnico-economice, punându-se în balanţă investiţiile necesare şi 

beneficiile obţinute sub toate aspectele. 

Consumul de căldură pentru ventilare 

Consumul de căldură pentru ventilare asigură încălzirea aerului proaspăt introdus într-o 

incintă, în vederea înlocuirii unei cote echivalente de aer viciat evacuat în exterior. În funcţie de 

cantitatea de noxe prezentă în incintă, instalaţiile de ventilare pot funcţiona în circuit deschis (fără 

recircularea aerului din interior), în circuit mixt (cu recirculare parţială a aerului din interior) sau în 

circuit închis (cu recircularea totală a aerului din interiorul incintei). 

Mărimea consumului de căldură pentru ventilare depinde în special de natura activităţii 

desfăşurate în incintă şi de cantitatea şi gradul de nocivitate al noxelor emise. Acestea influenţează 

numărul de schimburi de aer cu exteriorul, regimurile de funcţionare ale instalaţiei de ventilare (durata 

zilnică de funcţionare, durata întreruperilor în cursul unei zile, etc.  

Metodele de reducere a consumului de căldură pentru ventilare se pot aplica fie în faza de 

concepţie şi proiectare a incintei, fie în cursul exploatării sau utilizării acesteia. 

Reducerea consumului de căldură pentru ventilare se poate realiza în principiu prin utilizarea 

pe cât este posibil a ventilării în circuit închis (şi/sau mixt), în limitele admise de noxele degajate în 

interior şi prin reducerea numărului de schimburi de aer cu exteriorul (în cazul ventilării în circuit 

deschis), în concordanţă cu necesităţile locale ale incintei. De asemenea se poate recurge la scurtarea 

intervalelor de ventilare (în cazul în care nu se dispune de sisteme de automatizare, la atingerea 

anumitor parametrii limită) şi la oprirea instalaţiilor de ventilare pe timpul pauzelor, zilelor de 

weekend şi a sărbătorilor. 

 

Consumul de energie pentru climatizare 

Climatizarea sau condiţionarea clădirilor urmăreşte menţinerea calităţii aerului în anumite 

limite binedeterminate, indiferent de variaţia factorilor meteorologici şi a degajărilor interioare de 

căldură, umiditate, substanţe chimice, etc. 
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O instalaţie de climatizare permite tratarea aerului dintr-o incintă printr-o succesiune de 

procese de încălzire, răcire, umidificare, uscare, filtrare şi înlocuire parţială sau totală a acestuia. În 

funcţionarea unei astfel de instalaţii apar două regimuri caracteristice. Astfel, la funcţionarea în regim 

de iarnă, instalaţia asigură încălzirea, umidificarea sau uscarea (după caz), filtrarea şi/sau înlocuirea 

parţială sau totală a aerului din incintele climatizate. La funcţionarea în regim de vară, instalaţia asigură 

răcirea, umidificarea sau uscarea (după caz), filtrarea şi/sau înlocuirea parţială sau totală a aerului. 

Bilanţul termic al unei incinte climatizate pe perioada verii permite stabilirea cantităţii de 

căldură care trebuie extrasă în vederea menţinerii temperaturii interioare la o valoare mai redusă decât 

cea exterioară, luând în considerare fluxurile termice pătrunse în încăpere prin elementele de 

construcţie exterioare, prin elementele de construcţie interioare (încăperile învecinate neclimatizate) 

şi datorită degajărilor interioare de căldură. Fluxurile termice pătrunse în încăpere prin elementele de 

construcţie exterioare, indifferent dacă sunt sau nu opace, se datorează atât unei temperaturi exterioare 

mai ridicate decât cea din interiorul incintei, cât şi radiaţiei solare. 

Datorită absorbţiei radiaţiei solare, temperatura elementelor de construcţie la suprafaţa 

exterioară (interfaţa cu mediul ambiant) va fi mai ridicată decât temperatura aerului exterior şi, ca 

urmare, elemental de construcţie va schimba căldură prin convecţie cu aerul exterior. Standardele 

indică valori ale radiaţiei solare diferenţiate după orientarea elementului de construcţie faţă de punctele 

cardinale. Aporturile de căldură din exteriorul către interiorul unei incinte depind de temperatura 

interioară şi de temperature exterioară precum şi de intensitatea radiaţiei solare directe şi difuze. 

Spre deosebire de cazul încălzirii incintelor, în cazul climatizării nu există o normă specifică 

sau un standard care să recomande o anumită valoare pentru temperatura interioară. Literatura de 

specialitate recomandă pentru dimensionarea instalaţiilor de climatizare o valoare cu circa zece grade 

mai mare decât temperature maximă zilnică a aerului exterior în luna considerată caracteristică pentru 

dimensionarea instalaţiei de climatizare. 

Conform standardului românesc SR 6648/2, parametrii climatici exteriori pentru care se 

dimensionează instalaţiile de climatizare sunt cei corespunzători lunii iulie. În cazul climatizării unor 

incinte în care în luna iulie nu au loc activităţi (şcoli, universităţi, teatre etc.), se pot adopta ca valori 

de dimensionare valorile parametrilor climatici ai lunii iunie, sau după caz ai altei luni, cu condiţia ca 

valoarea aporturilor de căldură în incintă să fie cea mai mare. În cazul unor incinte industriale, 

temperatura interioară se alege de regulă pe considerente tehnologice impuse de buna desfăşurare a 

procesului de producţie. 

Temperatura exterioară medie zilnică este dată de standardul respectiv în funcţie de localitatea 

în care este amplasată incinta climatizată şi de gradul de asigurare dorit. Prin grad de asigurare se 

înţelege perioada de timp, exprimată în procente, în care temperatura exterioară nu depăşeşte valoarea 
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indicată. Practic, gradul de asigurare indică perioada de timp, exprimată în procente, în care instalaţia 

de climatizare poate asigura menţinerea temperaturii interioare considerate la dimensionare. Gradul 

de asigurare dorit se alege în funcţie de importanţa (tipul) incintei climatizate. Conform SR 6648/1, în 

România, incintele climatizate se pot încadra în patru categorii, şi anume:  

✓ categoria I cu gradul de asigurare 98 %, cuprinzând clădiri în care se produc sau se 

asamblează piese sau aparate de foarte mare precizie, cu toleranţe foarte mici, executate în 

cadrul unor procese tehnologice care nu pot fi întrerupte şi care pot începe în orice moment 

al anului; 

✓ categoria II cu gradul de asigurare 95 %, cuprinzând clădiri în care se produc sau se 

asamblează piese sau aparate de foarte mare precizie, cu toleranţe foarte mici, executate în 

cadrul unor procese tehnologice care pot fi întrerupte, clădiri social – culturale de 

importanţă naţională, clădiri în care desfăşurarea proceselor tehnologice impune condiţii 

stricte de temperatură şi umiditate;  

✓ categoria III cu grad de asigurare 90 %, cuprinzând clădiri social – culturale de importanţă 

judeţeană sau municipală (săli de operaţie, de concert, de teatru, hoteluri de lux), 

laboratoare şi clădiri în care desfaşurarea proceselor tehnologice nu este influenţată de 

diferenţe de temperatură de cca. 1…3 grd..; 

✓ categoria IV cu gradul de asigurare 80 %, cuprinzând clădiri social – culturale de mică 

importanţă (hoteluri obişnuite, săli de cinematograf, săli de curs), clădiri cu durată mică de 

folosire în lunile iulie şi august, laboratoare şi clădiri în care desfăşurarea proceselor 

tehnologice nu este influenţată de diferenţe de temperatură de cca. 4…5 grd.. 

Datorită necesităţii luării în consideraţie a regimurilor nestaţionare şi a influenţei radiaţiei 

solare, calculele sunt cu mult mai laborioase decât cele necesare stabilirii necesarului de căldură pentru 

încălzirea aceleiaşi incinte, intervenind mult mai mulţi factori de influenţă variabili în timpul zilei. Din 

acest motiv, metodologia standardizată de determinare a aporturilor de căldură într-o incintă 

climatizată se aplică în practică doar la dimensionarea instalaţiilor de climatizare încadrate în 

categoriile I şi II. Dimensionarea instalaţiilor de climatizare încadrate în categoriile III şi IV se face 

pe baza indicilor specifici. 

Măsurile de reducere a aporturilor de căldură prin elementele de construcţie opace (cu inerţie 

termică) constau în: 

✓ creşterea rezistenţei termice a elementelor de construcţie, măsura identică cu cea aplicată 

pentru reducerea necesarului de căldură pentru încălzire; 

✓ realizarea unor suprafeţe exterioare ale elementelor de construcţie opace cu valori reduse 

ale coeficientului de absorbţie, având ca efect reducerea radiaţiei solare refractate, efect 
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care se poate obţine fie prin placarea corespunzătoare a elementelor de construcţie, fie prin 

vopsirea lor la exterior în culori metalice sau deschise. 

Măsurile de reducere a aporturilor de căldură prin elementele de construcţie transparente (fără 

inerţie termică) constau în: 

✓ creşterea rezistenţei termice „R” a elementelor de construcţie transparente; 

✓ folosirea unor ferestre având valori reduse ale coeficientului de reţinere a radiaţiei solare 

(folosirea de ferestre duble, cu geamuri groase sau din sticlă absorbantă sau reflectantă, 

✓ folosirea dispozitivelor de ecranare amplasate pe cât posibil la exterior sau între geamuri); 

✓ concepţie arhitectonică care să conducă la valori reduse ale suprafeţelor elementelor de 

construcţie transparente supuse radiaţiei solare directe; 

✓ reducerea pe cât posibil a suprafeţei totale a elementelor de construcţie transparente. 

Această ultimă măsură este în contradicţie cu folosirea iluminării naturale cât mai mult posibil 

şi este valabilă şi pentru reducerea necesarului de încălzire pe perioada rece a anului. Cum iluminatul 

artificial încarcă factura energetică a incintei, mărimea şi poziţia ferestrelor se stabileşte în urma unui 

compromise între realizarea unei iluminări naturale corespunzătoare şi reducerea aporturilor din, 

respectiv a pierderilor de căldură către exterior. 

 

Consumul de căldură pentru prepararea apei calde 

Mărimea consumului de căldură pentru prepararea apei calde depinde în primul rând de natura 

consumatorului (gradul de dotare cu instalaţii sanitare, tipul acestora, educaţia, etc). Durata zilnică de 

alimentare cu apă caldă precum şi modul de variaţie a cererii în cursul unei zile şi în cursul săptămânii 

depind de tipul şi numărul consumatorilor arondaţi unei surse. Principial, din punctul de vedere al 

oricărui consumator, consumul de apă caldă este unul de tip discontinuu (intermitent). 

Temperatura apei reci din reţeaua de apă potabilă, utilizată pentru prepararea apei calde de 

consum, precum şi temperatura apei calde preparate, influenţează în mod direct mărimea consumului 

şi modul de variaţie a acestuia. 

Metodele de reducere a consumului de căldură pentru prepararea apei calde la sursa de căldură 

vizează presupune: 

✓ stimularea economiei şi reducerea risipei la nivelul consumatorilor finali (optimizarea 

programului de funcţionare a instalaţiilor de apă caldă; 

✓ utilizarea de aparate economice;  

✓ contorizarea individuală a consumului de apă caldă la fiecare consumator; 

✓ optimizarea funcţionării sistemului de producere, transport şi distribuţie a apei calde 

(reducerea temperaturii apei calde la 50⁰C; 
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✓ întreţinerea şi exploatarea corectă a instalaţiilor de preparare a apei calde;  

✓ izolarea optimă a conductelor de distribuţie şi a rezervoarelor de stocare, precum şi 

întreţinerea corespunzătoare a acestora;  

✓ utilizarea sistemelor de măsurare şi reglare automată). 

În cazul întreprinderilor industriale, la reducerea consumului de căldură pentru prepararea apei 

calde mai contribuie şi decalarea în timp a consumului de apă caldă sanitară faţă de consumul 

tehnologic de apă caldă sau fierbinte, desfăşurarea în timp a consumurilor în cursul zilei de lucru, pe 

baza acesteia obţinânduse reducerea valorii maxime şi a duratei consumului, recuperarea resurselor 

energetice secundare şi utilizarea resurselor regenerabile (energie solară, biomasă, etc). 

 

Caracteristicile termice ale locuinţelor 

Valoarea termică a locuinţelor este determinată de resursele financiare ale populaţiei. 

Tipul de locuinţe 

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 a arătat că, în România, existau 

8.459.052 de locuinţe, în creştere cu 4% faţă de anul 2002. In anii 2012 şi 2013 s-au construit 87.603 

locuinţe noi8. O cercetare INS a relevat că 81,6% dintre locuinţe au fost construite între anii 1948 şi 

1989. Celelalte locuinţe au fost construite fie înainte de 1947 (10,4%), fie după 1989 (8%). 

In mediul rural predomină clădirile cu o singură locuinţă (72,9%) în timp ce în oraşe se găsesc 

cele mai multe clădiri tip bloc (peste 90%) . In multe gospodării lipsesc dotările sanitare minime pentru 

un trai decent şi sănătos. La sfârşitul anului 2009, 68,2% dintre locuinţe nu aveau lucrări de izolaţii. Celelalte 

aveau mai multe lucrări de izolaţie la ferestre (termopane, pereţi exteriori, podea sau acoperiş). 

Accesul la reţeaua de furnizare a curentului electric este cvasi-generală; totuşi, una din douăzeci 

de persoane nu are în locuinţă curent electric. Deşi numărul localităţilor în care se distribuie gaze 

naturale a crescut între 2000 şi 2013 (901 localităţi), în 2014 doar 14% dintre gospodării erau racordate 

la această reţea. Unul dintre aspectele fundamentale luate în considerare la evaluarea calităţii 

condiţiilor de locuit este disponibilitatea unui spaţiu suficient. Unui locuitor îi revin, în medie 0,9 

camere. Consumul energetic al populaţiei este menit să satisfacă nevoi fundamentale ale vieţii oamenilor: 

prepararea hranei, iluminarea locuinţei, încălzirea şi răcirea locuinţei (confortul termic impune o 

temperatură în spaţiul de locuit de 21° C), încălzirea apei (pentru igiena individuală), precum şi nevoile 

de informare, comunicare şi divertisment. Situaţia gospodăriilor din România variază foarte mult: între 

bunăstare energetică (când toate nevoile pot fi satisfăcute) şi sărăcia energetică, familiile, din variate 

motive, reuşesc într-o măsura mai mare sau mai mică, să aibă acces la consumul de energie necesar: 

✓ accesul la o infrastructura modernă de gaze, electricitate, energie termică etc. 

 

" https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf. 

https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf
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✓ veniturile familiei şi managementul consumului (bugetele de familie);  

✓ caracteristicile şi dotarea locuinţei cu echipamente şi bunuri de folosinţă îndelungată; 

✓ informaţiile, ideile şi atitudinile privind consumul de energie împărtăşite de comunitate 

(cultura energetică); 

✓ politicile sociale care privesc veniturile, locuirea şi consumul de energie. 

Caracteristicile locuinţelor (vechimea, tipul clădirii, suprafaţa locuibilă, numărul persoanelor, 

izolarea termică) şi dotarea gospodăriei cu echipamente (de iluminat, de preparare a hranei, de 

încălzire şi răcire a locuinţei, pentru încălzirea apei) şi bunuri de folosinţă îndelungată au o importanţă 

mare pentru un consum energetic eficient. Confortul termic este asigurat prin încălzirea sezonieră a 

locuinţei. Multe familii, din variate motive, nu încălzesc, în perioada sezonului rece, întreaga locuinţă. 

Proporţia suprafeţei încălzite în suprafaţa utilă a locuinţei variază între 100% în locuinţele mici (sub 

20 m) şi circa 11% în locuinţele cu o suprafaţă de peste l00 m. Suprafaţa medie încălzită sau răcită în 

funcţie de mărimea locuinţei este indicată în Tabelul 4.2.  

 

Tabel. 4.2 Suprafaţa medie încălzită/răcită în funcţie de mărimea locuinţei, în anul 2009 

Sursa:https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf  

Suprafaţa utilă 

(mp) 

Suprafaţa medie 

încălzită (mp) 

Suprafaţa medie 

răcită (mp) 

sub 20 14,4 0,10 

între 21 si 49 28,6 0,58 

intre 50 si 99 43,0 1,49 

între 100 şi 150 59,4 1,29 

peste 150 88,0 2,44 

 

Pentru încălzirea centrală se foloseşte preponderent energia termică, iar pentru încălzirea 

individuală lemnele de foc (inclusiv biomasa) şi gazele naturale, Tabelul 4.3. 

 

Tabel. 4.3 Structura locuinţelor după tipul de încălzire de combustibil utilizat pentru încălzire în anul 2009 

Sursa:https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf  

Tip locuință 

Structura H 

încălzire 

centrală 

încălzire 

suplimentară 

încălzire 

individuală 

Total locuinţe 100 100 100 

Energie electrică  96,7 1,87 

Gaz natural 1,47 - 36,45 

Cărbune, alţi comb, solizi 0,03 - 0,66 

Gaze petroliere lichefiate - - 0,26 

Combustibili bio 0,37 - 0,01 

Lemne de foc (biomasă) - 3 ,23 60,75 

Energie termică 98,13 - - 

https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf
https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf
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Puţine locuinţe sunt dotate cu aparate de răcire (3,6%), în special în mediul urban (Tabelul 

4.4). La nivelul anului 2009, mai puţin de un sfert din locuinţe (23,04%) mai dispuneau de încălzire 

centrală. In mediul rural predomină sistemele de încălzire individuală.  

 

Tabel 4.4 Suprafaţa medie încălzită/răcită în funcţie de mărimea locuinţa, în anul 2009 

Sursa:https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf  

Suprafaţa utilă 

(mp) 

Suprafaţa medie 

încălzită (mp) 

Suprafaţa medie 

răcită (mp) 

sub 20 14,4 0,10 

între 21 şi 49 28,6 0,58 

între 50 şi 99 43,0 1,49 

între 100 şi 150 59,4 1,29 

peste 150 88,0 2,44 

 

Trebuie suliniat faptul că vechimea medie a echipamentelor de încălzire variază de la 1 an la 

centralele electrice şi poate ajunge la 24 de ani pentru sobele de încălzit pe bază de cărbune şi 28 de 

ani la sobele de încălzit pe bază de GPL9 

La nivelul întregii ţări, în anul 2009, 62,4% din locuinţe nu erau dotate cu sisteme speciale de 

încălzire a apei. Conform documentului “EFICIENŢA ENERGETICĂ–prioritate naţionalăpentru 

reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie”, pentru 

prepararea hranei, în mediul urban este utilizat gazul natural (54,8%), urmat de energia electrică 

(25,6%), în mediul rural se foloseşte GPL (47,6%), sau lemnele de foc şi biomasă (3 5,8%). Maşinile 

de gătit au o vechime de peste 11 ani, iar cuptoarele cu microunde au peste 4 ani de utilizare. Dotarea 

cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriei are rolul de a satisface nu numai necesităţi 

fundamentale ale vieţii, ci şi nevoi de informare, comunicare şi divertisment ale oamenilor. Posesia 

acestor bunuri (consumatoare şi ele de energie) depinde, în primul rând, de veniturile familiei. Cu cât 

urcăm pe scara bunăstării, de la cei mai săraci 10% din populaţie, la cei mai bogaţi oameni, numărul 

şi diversitatea bunurilor de folosinţă îndelungată creşte. Gospodăriile cu salariaţi sunt avantajele prin 

comparaţie cu alte categorii sociale; la fel sunt avantajate familiile din mediul urban, cu pregătire 

şcolară superioară, în vârstă de 35-49 de ani etc. 

Numărul extrem de mare al locuinţelor proprietate personală din România poate fi considerat 

a fi un avantaj pentru combaterea sărăciei energetice. Populaţia este motivată de a contribui la 

îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. Nivelul scăzut al veniturilor populaţiei face ca această resursă să 

trebuiască să fie sprijinită prin programe sociale. Este nevoie de a se promova un parteneriat public-

privat pentru îmbunătăţirea vlorii energetice a locuinţelor. Pe lângă supraaglomerare, anumite alte 

 
9 https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf 

https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf
https://www.insoc.ro/institut/Report-Social-energetical-efficiency.pdf
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aspecte legate de condiţiile precare de locuit — cum ar fi lipsa sălii de baie sau a toaletei, acoperişurile 

cu probleme de izolaţie sau iluminarea naturală insuficientă - sunt luate în considerare pentru crearea 

unui indicator mai complet al calităţii locuinţelor.  

Sistemele centrale (colective şi individuale) de încălzire nu sunt dominante (total locuinţe: 

45,7%); predominant la oraşe (75,4%), marginal la sate: (10%). Sistemul centralizat de termoficare, 

acolo unde mai exista, cele mai multe moştenitoare ale unui sistem învechit, necesită o reconsiderare 

structurală, dacă nu înlocuirea completă. Centrale termice proprii: total locuinţe: 26,1%; oraş: 39,7%; 

rural: 9,8%. Centralele proprii. în marea lor majoritate utilizează gazele din reţeau publică (84,8%) şi 

mult mai puţine combustibil solid (13,8%). Alte surse, combustibil lichid reprezintă sub 1%. In mediul 

rural, sistemele centrale de încălzire, puţine la număr, 10%, (marea majoritate centrale proptii) 

utilizează în majoritatea lor combustibil solid. Din sistemele necentralizate de încălzire (de regulă 

încălzite doar 1-2 camere) care ocupă încă majoritatea locuinţelor, aproape toate (93,3%) se încălzesc 

cu sobe, dar sunt şi sisteme improvizate (aragaz, reşou). In general soba este utilizată în mediul rural, 

dar 18,9% dintre ele şi în mediul urban. Sobele folosesc în general combustibilul solid (lemnul). 

Electricitatea este folosită aproximativ 1%. Locuinţele improvizate riscă să utilizeze şi material cu 

efecte dezastroase pentru sănătate şi înalt poluante (cauciucuri, peturi). 

Confortul termic este asigurat prin încălzirea sezonieră a locuinţei. Multe familii, din variate 

motive, nu încălzesc, în perioada sezonului rece, întreaga locuinţă. Proporţia suprafeţei încălzite în 

suprafaţa utilă a locuinţei variază între 100% în locuinţele mici (sub 20m2) şi circa 11% în locuinţele 

cu o suprafaţă de peste l00 m2. 

 

Două probleme critice ale sistemului de încălzire 

Criza termoficării centrale. Sistemul public de producere şi furnizare a energiei termice a intrat 

în faza de criză finală. Concepţia de supracentralizare care i-a stat la bază, la care se adaugă conectarea 

multora dintre ele la marile întreprinderi industriale socialiste, face ca acest sistem sa fie nesustenabil 

în noile condiţii. Invechirea sa tehnică - sisteme de încălzire ineficiente, pierderile enorme ale 

transportului energiei - a produs creşterea substanţială a costului energiei furnizate, suportat de 

populaţie. Efectul este deconectarea masivă a familiilor de la sistem. Dacă sistemul de termoficare 

centralizată deservea în 1992 în jur de 2.885.000 locuinţe şi aproape 8,5 milioane de persoane, s-a 

înjumătăţit în 22 de ani, lăsând prin debranşare în afara sistemului centralizat un segment semnificativ 

al populaţiei, o parte din el aflat la limita subzistenţei energetice.  

Din 1990 până în 2014, în 245 de localităţi (din cele 315 conectate) serviciul public de 

alimentare centralizată cu energie termică s-a dezintegrat ca urmare a valului de debranşări, 

reprezentând în prezent 77,78% din numărul de localităţi conectate iniţial la sistem. La nivelul anului 

2009, din cele 24,04% dintre locuinţele care mai dispuneau de un sistem de încălzire centralizat pe 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

68 

condominii, doar 1,87% erau racordate la o centrală termică de bloc, marea masă a locuinţelor 

debranşate optând pentru o asigurare a încălzirii în sistem autonom, ineficient energetic în condiţii de 

locuire la comun. O parte din consumatorii debranşaţi de la sistemul central de încălzire au rămas în 

afara oricărei soluţii satisfăcătoare de încălzire, numărul lor exact şi identificarea profilului lor social 

şi teritorial rămânând deocamdată necunoscute, ca urmare a lipsei efortului statistic de colectare a 

informaţiilor relevante pe acest subiect. 

Consumatorii debranşaţi de la sistemul de termoficare central ca urmare a costurilor ridicate 

de facturare, prin trecerea la sistemul de încălzire a locuinţei prin centrale de apartament funcţionând 

cu gaze naturale îşi păstrează condiţia de vulnerabilitate. Conform estimărilor, utilizând informaţii 

colectate prin studii de caz în teritoriu - pentru încălzirea optimă doar a unei singure camere de 12 m 

dintr-o locuinţă rurală49 este necesar pentru patru luni de iarnă un volum de 4 m3 de lemne de foc cu 

putere calorică crescută.  

Materialul de construcţie al caselor: efecte energetice. Caracteristicile energetice ale 

construcţiilor de locuinţe prezintă o largă diversitate. Deşi lipsesc date sistematice în această privinţă, 

putem face următoarele evaluări sintetice. 

La oraş domină blocurile construite masiv în perioada comunistă, mai ales în anii 60-70. Cea 

mai mare parte, din cele 7 milioane de persoane ce locuiesc în 3 milioane de apartamente, situate în 

circa 80.600 de blocuri (construite în general din materiale ieftine cu randament energetic scăzut), nu-

şi pot permite reabilitarea, modernizarea sau reparaţiile acestor apartamente deoarece nu dispun de 

suficiente resurse financiare. După 1989, asistăm la o explozie de construcţii de locuinţe individuale. 

În ultima jumătate de secol au fost construite marea majoritate a locuinţelor individuale, cu 

materiale modeme (cărămidă, piatră, BCA, beton). Deşi material de relativ bună calitate, construcţia 

a fost lipsită de o viziune energetică. Construcţiile de slabă calitate (paiantă, chirpici) sunt încă 

fecvente : 6,6% în mediul urban şi 36,9% în mediul rural, Tabelul 4.5. 

Mediul rural prezintă o situaţie specială în ceea ce priveşte caracteristicile energetice ale 

locuinţei. Materialul de construcţie al casei reprezintă un aspect important al eficienţei încălzirii unei 

locuinţe rurale, care nu beneficiază de avantajul apartamentelor urbane de a prezerva temperatura 

ambientală ca urmare a existenţei pereţilor interiori şi a învecinării cu alte apartamente încălzite. 

Interesului pentru creşterea prin anvelopare a eficienţei termice a clădirilor de locuinţe din urban nu îi 

corespunde un interes similar pentru optimizarea termica a caselor convenţionale de locuit din rural.  

Doar 11% au pereţii exteriori din zidărie de cărămidă cu planşee din beton, în timp ce în urban 

80,5% dintre locuinţe sunt construite din beton armat, unităţi prefabricate sau zidărie din BCA. 

 

 

 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

69 

Tabel 4.5 Ponderea locuinţelor, gospodăriilor şi persoanelor după materialul de construcţie al pereţilor exteriori. Date la 

nivel naţional şi pe medii de rezidenţă. 

Sursa: Prelucrări după datele Recensământului populaţiei şi locuinţelor, INS, 2011. 

Materialul de construcţie al pereţilor 

exteriori 

Procent locuinţe 
Procent 

gospodarii 
Procent persoane 

Total 

ţara 
Urban Rural 

Total 

ţară 
Urban Rural 

Total 

ţară 
Urban Rural 

BETON ARMAT 17,21 30,73 0.94 17,78 30,88 0,89 16,29 2936 031 

UNITĂŢI PREFABRICATE 24,68 33,27 14,34 25,04 33,23 14,48 253 33,51 1536 

ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, PIATRA SAU 
B.GA. cu plansee din: 24.6 21.48 2836 24,12 21,04 28,09 25,08 21,71 2839 

- beton armat (grinzi metalice) 13,97 
10,63 

16,45 10,99 13,84 
10,28 

16,08 10,94 1431 
10,88 

16,15 11.96 

-lemn 5,03 1737 4,96 17,15 5,56 17,03 

LEMN (bârne, scânduri ete.) 6.61 2.09 12,05 6,02 1,69 1135 635 231 10,71 

PAIANTA. CHIRPICI 20,38 6.64 36.92 20,15 6,75 37,43 21,57 8,03 3735 

ALTE MATERIALE (PIL., O.S.B.. sticla ) 0,24 0,2 0.28 0,22 0,19 0,26 034 031 037 

MATERIALE METE 3,59 2,4 5,01 333 235 5,05 336 2,65 536 

Informaţie nedisponibilă 2,69 347 2,11 3,14 3,59 2,56 1,72 2,13 135 

 

Tabloul general al modalităţilor, posibilităţilor şi oportunităţilor energetice ale gospodăriilor 

din România indică un spaţiu social puternic eterogen şi polarizat sub aspectul accesului populaţiei 

deopotrivă la sursele de energie necesare nevoilor de subzistenţă şi posibilităţilor de bunăstare, cât şi 

la serviciile modeme de asigurare a nevoilor energiei, în timp ce trei sferturi din gospodăriile urbane 

sunt conectate la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor naturale (76 %), 60% dintre gospodăriile 

din rural depind pentru gătit de butelii pe bază de gaze lichefiate furnizate prin transport rutier. Starea 

drumurilor, izolarea geografică a localităţii, condiţiile meteorologice din timpul iernii, absenţa 

utilajelor de dezăpezire constituie elemente de vulnerabilitate a unei părţi însemnate a locuitorilor 

rurali iar 28,76% dintre gospodării încă utilizează lemnul ca sursă principală de combustibil pentru 

gătit, indicând gradul de deconectare a ruralului în momentul de faţă de la realităţile energetice 

modeme. Toate aceste exemple sunt indicatori al gradului de vulnerabilitate energetică în raport cu 

standardele modeme a unui segment important de populaţie aflat în afara sistemului energetic, 

subzistând prin formule primitive de asigurare a nevoilor energetice indispensabile. 

Nu trebuie pierdut din vedere că, cea mai mare parte, din cele 7 milioane de persoane ce 

locuiesc în 3 milioane de apartamente, situate în circa 80.600 de blocuri (construite în general din 

materiale ieftine cu randament energetic scăzut), nu-şi pot permite reabilitarea, modernizarea sau 

reparaţiile acestor apartamente deoarece nu dispun de suficiente resurse financiare. 

In România, pierderile energetice in sectorul industrial se ridică 30-35% din energia consumată, în timp 

ce la clădiri se constată pierderi energetice de circa 40- 50% din energia consumată. In "Cartea albă a Eficienţei 

energetice în România", elaborată de Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energtice 
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(ARPEE) se estima: pierderile energetice reprezintă una din cauzele importante ale sărăciei la români. 

Se consumă/pierde inutil foarte multă energie, pe care oamenii cu venituri mici nu o pot plăti." 

In România, sunt reabilitate termic, parţial, mai puţin de 10 la sută din blocuri si se poate spune că din 

cele 80.600 blocuri, o treime nu merită să mai fie modernizate energetic. Modernizarea parţială a 

restului de apartamente se ridică la ordinul a 4.5-5 miliarde euro, o sumă imensă. Ar fi bine dacă 

modernizarea s-ar realiza în următorii 15 ani şi deciziile să se ia astăzi. Sunt fonduri europene care pot 

fi atrase, cert este că reabilitarea clădirilor va conduce la atingerea ţintei de ţară, respectiv reducerea 

pierderilor energetice până la 20% până în 2030.  

Lipsa de atenţie acordată încălzirii, agresivitatea vânzării de centrale de apartament, 

capacitatea redusă de plată a consumatorilor a dus la situaţia în care au rămas circa 84 de operatori, 

din care 25 centrale de cogenerare. Din aceştia, 80 defurnizori de căldură sunt în insolvenţă sau faliment. 

Situaţia este dramatică. Sunt oraşe unde sistemul de încălzire centralizat a dispărut. România este a 

treia ţară ca dependenţă energetică, cu o dependenţă de ordinul 22-25%. S-a înregistrat un anumit 

progres în privinţa reabilitării energetice a clădirilor, dar peste 85% din numărul de gospodării a fost 

construit înainte de 1989 şi impun investiţii în reabilitarea termică. Potrivit Strategiei energetice a 

României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020, potenţialul naţional de 

economisire de energie, respectiv de reducere a pierderilor energetice, este apreciat la 27 — 35 % din 

resursele energetice primare, din care în sectorul clădirilor reducerea poate fi de 40-50% 

Fenomenul debranşării masive de la alimentarea centralizată. Această situaţie este 

caracteristică întregului sistem urban românesc, având în vedere reducerea numărului localităţilor în 

care se distribuie energia termică, de la în 242 din cele 260 de oraşe la 95 din totalul de 320 oraşe 

existente, în anul 2010. Acest fenomen social a avut loc pe fondul creşterii continue a facturilor pentru 

încălzirea centralizată în anii 90, ca urmare a creşterii ineficienţei sistemului de furnizare a agentuihii 

termic. Concomitent cu reducerea numărului de localităţi în care este distribuită energie termică în 

sistem centralizat a avut loc şi o scădere a numărului de apartamente branşate la sistemul centralizat 

de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. Anul 2010 marchează o creştere bruscă a 

debranşărilor pe fondul înrăutăţirii climatului economic, dar şi îngrijorării populaţiei cu privire la 

eventualitatea eliminării subvenţiilor la energie termică. O cauză importantă a debranşărilor o 

reprezintă şi procesul foarte lent de contorizare a consumului. Nivelul scăzut al veniturilor populaţiei 

este întărit de criza disponibilităţii de noi locuinţe. Reprivatizarea locuinţelor a accentuat deficitul de 

locuinţe în sectorul sărac şi a eliminat rezervele de locuinţe sociale ale primăriilor. 

Conceptul de cultură energetică se referă la informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire 

la eficientizarea şi conservarea energiei în scopul reducerii poluării, efectului de seră şi creşterii 

nivelului de trai. Vizează promovarea eficienţei energetice, contribuie la reducerea impactului negativ 
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asupra mediului, cât şi la creşterea securităţii în alimentare, diminuând gradul de dependenţă faţă de 

importurile energetice. Astfel că educarea şi creşterea conştientizării populaţiei cu privire la salvarea 

şi eficientizarea energiei reprezintă primul pas spre combaterea poluării. 

Strategii de promovare a culturii energiei. Experienţa acumulată până în prezent a demonstrat 

că, pentru a atinge un nivel ridicat al eficienţei energetice, fiecare stat trebuie să utilizeze cele mai noi 

tehnologii şi să exploateze la limită potenţialul uman de care dispune. Obiectivul general al strategiei 

sectorului energetic trebui să îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe 

termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii modeme de piaţă şi unui 

standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

Strategiile care pot fi avute în vedere pentru promovarea culturii energetice sunt: 

✓ construcţia de noi instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă; 

✓ reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea instalaţiilor existente, pentru creşterea eficienţei 

şi reducerea impactului asupra mediului; 

✓ promovarea standardelor europene privind nivele minime de eficienţă energetică în 

industrie, transporturi, construcţii, agricultură, servicii şi în sectorul rezidenţial; 

✓ susţinerea programelor de eficienţă energetică prin identificarea de noi fonduri de investiţii 

şi înfiinţarea autorităţii române de conservare a energie şi eficienţei energetice; 

✓ îmbunătăţirea eficienţei energetice prin susţinerea finanţării din fonduri comunitare; 

✓ stimularea funcţionării societăţilor de servicii de eficientizare energetică; 

✓ analizarea oportunităţii acordării de stimulente fiscale şi financiare pentru realizarea 

proiectelor de creştere a eficienţei energetice; 

✓ recuperarea întârzierilor în aplicarea legislaţiei europene în domeniul eficienţei energetice 

pentru clădiri; 

✓ realizarea unui program naţional de educare a populaţiei pentru economisirea energiei şi 

utilizarea locală a unor resurse energetice regenerabile; 

✓ completarea cadrului legislativ necesar dezvoltării pieţei concurenţiale de servicii 

energetice; 

✓ promovarea tranzacţionării certificatelor albe pentru stimularea investiţiilor în creşterea 

eficienţei energetice, în conformitate cu practicile europene.  

 

În cele ce urmează sunt prezentate cele mai importante dintre strategiile de promovare a 

eficienţei sociale energetice.  
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Promovarea culturii energetice în legătură cu construcţia şi reabilitarea clădirilor. Modul de 

poziţionare a unei clădiri în mediul său înconjurător joacă un rol important în optimizarea temperaturii 

şi accesului la lumina naturală. De exemplu: copacii, mediul înconjurător şi dealurile pot oferi umbră 

şi bloca vântul. Designul clădirii, ferestrele poziţionate eficient energetic, uşile bine sigilate, izolarea 

termică suplimentară a pereţilor şi fundaţiile pot reduce pierderile de căldură cu 25 până la 50 de 

procente. Acoperişurile negre pot deveni până la 39° C mai fierbinţi decât suprafeţele albe, iar 

sistemele avansate de încălzire şi răcire electronice pot modera consumul de energie şi îmbunătăţi 

confortul oamenilor din clădire. 

Promovarea eficienţei energetice în cazul clădirilor, fie ele private sau publice constau în: 

✓ reabilitarea anvelopei prin măsuri de reabilitare termică a clădirilor, 

✓ acordarea de sprijin financiar pentru proprietarii cu posibilităţi financiare reduse în vederea 

realizării lucrărilor de reabilitare; 

✓ eficientizarea instalaţiilor termice existente; 

✓ eficientizarea instalaţiilor de iluminat, utilizarea lămpilor cu consum redus; 

✓ introducerea obligativităţii aplicării prevederilor Directivei privind eficienţa energetică şi 

a standardelor europene de eficienţă pentru clădiri noi; 

✓ continuarea contorizării energiei termice la consumatorii finali; 

✓ realizarea unui program naţional de educare energetică a populaţiei, în şcoli şi mass-media 

pentru economisirea energiei, protecţia mediului şi utilizarea locală a unor resurse 

energetice regenerabile. 

Activităţile "casnice" reprezintă o sursă importantă de poluare. Totodată, implementarea unei 

educaţii sociale privind eficienţa energetică la nivelul populaţiei poate constitui un factor determinant 

pentru atingerea obiectivelor în eficienţă energetică pe care şi le propune România. 

O populaţie care cunoaşte şi trăieşte cultura energetică este o populaţie care contribuie la 

încetinirea schimbărilor climatice. Chiar şi cele mai mici modificări ale obiceiurilor populaţiei se pot 

cumula pentru a reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon. 

Consumul de energie scade cu cel puţin 25% doar achiziţionând aparate cu consum redus de 

energie. Iar noua generaţie de electrocasnice, cu consum redus de energie, coboară rata consumului cu 

până la 50%. 

In primul rând, lipsa unei culturi energetice se datorează faptului că nivelul de informaţie care 

ajunge la consumatori este adesea slab cu privire la noile produse eficiente energetic. Un exemplu 

elocvent în acest sens se referă la economia de energie care poate fi realizată prin înlocuirea becurilor 

incandescente cu mai multe alternative modeme. Atunci când achiziţionează becuri, mulţi consumatori 

optează pentru becurile incandescente ieftine şi nu iau în considerare costurile mai mari la energie şi 
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durata de viaţă mai mică în comparaţie becurile LED. Deşi aceste alternative eficiente energetic au un 

cost mai mare, durata mai mare de viata şi consumul redus de energie poate salva în buzunarele 

consumatorilor o sumă considerabilă de bani.  

Dintre strategiile de promovare a culturii energetice la nivelul populaţiei putem aminti: 

✓ realizarea unui program naţional de educare energetică a populaţiei, în şcoli şi mass-media 

pentru economisirea energiei, protecţia mediului şi utilizarea locală a unor resurse 

energetice regenerabile; 

✓ introducerea de programe pe bază de voluntariat pentru copii (de tipul cercetaşilor) cu 

obiective clare privind dispersarea culturii energetice; 

✓ organizarea de concursuri şi / sau schimburi de experienţă cu ţări mai dezvoltate în cultura 

energetică; 

✓ introducerea de taxe de energie sau de carbon pentru a motiva utilizatorii de energie să 

reducă consumul (de exemplu, statul California are o politică pentru taxa de energie prin 

care fiecare consumator primeşte o alocaţie de energie de bază care poartă o taxă redusă iar 

taxa creşte direct proporţional cu creşterea consumului de energie). 

In concluzie, programele de informare, conştientizare, educare derulate la nivel de instituţii 

publice, şcoală, sănătate, administraţia publică, mass-media, cercetare, trebuie să fie considerate la fel 

de importante ca şi măsurile propuse în sine caz contrar, pasivismul populaţiei va goli de substanţă 

chiar şi cele mai ambiţioase sau pertinente măsuri de eficientizare energetică.  

Evoluția ponderilor consumurilor de energie pe tipuri pe combustibil în consumul total al 

sectorului casnic este redată în Figura 4.2. 
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Figura 4.1 Ponderea consumurilor pe tipuri de combustibili din consumul total casnic- 2016
10 

Sectorul casnic in Romania. După anul 2000, economia a avut o evoluție pozitivă și acest lucru 

a dus la o creștere a veniturilor populației. Consumul de energie în acest sector a crescut doar între 

2000 și 2003; după aceea, tendința de scădere a fost reluata între 2004 și 2006. În contextul negocierilor 

de aderare la UE, în perioada 2004-2006 a fost înregistrată o aliniere a prețurilor la energie pentru 

populația din țară la nivelul celor europene, fapt care a determinat o scădere a consumului energetic al 

acestui sector. În anul 2011 ponderea consumului de energie al acestui sector în consumul final total 

a fost de 35%, iar ponderea consumului sectorului industrial a fost de 31%.   

Conform informațiilor puse la dispoziție de ANRE, sectorul casnic a rămas până în anul 2016 

principalul consumator de energie la nivel național (Figura 4.1), acoperind 34 % din consumul 

energetic final al țării, depășind consumul energetic final al sectorului industrial cu 6 %.  

Pe tipuri de energie, evoluția consumurilor specifice este prezentată în Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Ponderea consumurilor pe tipuri de combustibili din consumul total casnic- 2016 

Sursa: https://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-romania-nl.pdf . 

 

Deoarece nivelul de dotare a populației cu aparate de uz casnic și-a păstrat trendul crescător 

din perioada anterioară, numărul de locuitori fiind în scădere, consumurile de energie electrică pe 

locuitor au o tendință de creștere. În comparaţie cu locuinţele, clădirile publice deşi înregistrează 

consumuri energetice mai scăzute, ele au parte de un sistem total ineficient, consumul raportat la metrii 

pătraţi scoţând în evidenţă diferenţe mari, fie că este vorba de consum energie termică sau că este 

vorba de consum energie electrică. 

 
10 Tendințe în Eficiența Energetică și Politici în ROMÂNIA, https://www.odyssee-mure.eu/publications/national-

reports/energy-efficiency-romania-nl.pdf  

https://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-romania-nl.pdf
https://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-romania-nl.pdf
https://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-romania-nl.pdf
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În cazul locuinţelor, cele mai mari consumuri de energie sunt cel termic, necesar încălzirii apei 

şi cel electric. Eficienţa sistemelor este diferită, dacă în cazul încălzirii apartamentele în bloc au un 

sistem mai eficient, în cazul răcirii, eficienţa este mai bună pentru casele individuale. 

Având în vedere faptul că sistemul public cauzează o lipsă de eficienţă energetică, majoritatea 

proiectelor prioritare propuse prin prezentul document se referă la investiţii în reabilitarea acestor 

tipuri de clădiri, un element ce va putea genera o eficienţă energetică remarcabilă pe orizontul de timp 

previzionat de prezentul document.  

Pentru descrierea sectorului rezidential a fost completat Tabelul 4.5. 

 

Tabel 4.5 Date tehnice sectorului rezidențial (Tabelul 3 PIEE). 

Sursa: Primăria orașului Uricani. 

Nr 
crt 

Indicatori 
Valoare 

indicator 

Modul de calcul (coloana 3/ coloana4) 

Consum de energie Marimea de raportare 

1 

Consum anual specific de 

energie pentru încălzire și 

a.c.m.   

[kWh/m2 an] 

Locuințe 

 74,64kWh/an,m2 

Consumul total de 

energie pentru încălzire 

și a.c.m. (SACET și gaze 

naturale) [MWh/an]:  

Locuințe 

106.467,61 

Suprafața utilă totală 

încălzită [m2]: 

Locuințe 

1.426.414,98 

2 

Consum anual mediu 

specific de energie pentru 

încălzire  pe tip de locuinta 

[kWh/m2 an] 

Apartament in bloc 

141.349,73 

kWh/an,m2 

Case individuale 

132.871,85 

kWh/an,m2 

Consumul mediu de 

energie pentru încălzire 

pe tip locuința (SACET 

și gaze naturale) 

[MWh/an]: 

Apartament in bloc 

6.818.710,97 

Case individuale 

10.910.107,60 

Suprafață utilă medie 

încălzită pe tip de 

locuință [m2]: 

Apartament in bloc 

48,24 m2 

Case individuale 

82,11 m2 

 

3 

Consumul anual mediu 

specific de energie de răcire 

pe tip de locuința [kWh/m2 

an] 

 

Apartament in bloc 

17,61 kWh/an,m2 

Case individuale 

16,60 kWh/an,m2 

Consum mediu de 

energie de răcire pe tip 

locuința  

Apartament in bloc 

317.00 kWh/locuitor 

Case individuale 

473.00 kWh/locuitor 

Suprafață utila medie 

răcită pe tip de locuință 

cu aer condiționat 

Apartament in bloc 

18,00 m2 

Case individuale 

22,40 m2 

4 

Consumul anual mediu 

specific de energie încălzire 

apă pe locuitor 

[kWh/locuitor an] 

Apartament in bloc 

61,45 kWh/locuitor 

an 

Case individuale 

62,51 kWh/locuitor 

an 

Consumul total de 

energie pentru încălzirea 

apei [MWh/an] 

Apartament in bloc 

4.417,33 

Case individuale 

2.872,95 

Număr total locuitori 

Apartament in bloc 

71.885 locuitori 

Case individuale 

45.960 locuitori 

5 
Consumul anual specific de 

energie electrica 

[kWh/m2 an] 

Locuințe 

15,22 kWh/an,m2 

Consumul total de 

energie electrica 

[MWh/an]:  

Locuințe 

21.710,03 

Suprafața utila totală 

[m2] 

Locuințe 

1.426.414,98 

NOTĂ: tabelul se va actualiza annual 
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4.3 Date tehnice pentru clădiri publice  
 

Ponderea consumul de energie al sectorul terțiar a rămas aproximativ constantă, reprezentând 

9% din consumul final energetic al României, Figura 4.1. Din punctul de vedere al costurilor, la nivelul 

instituţiilor publice, cele mai mari costuri le generează energia termică consumată, lucru în 

conformitate şi cu concluziile capitolului anterior, unde a fost menţionat faptul că instituţiile publice 

generează cel mai ineficient sistem de încălzire din Municipiul Uricani.  

Trebuie remarcat faptul că există două categorii de consumuri – cel brut, care reprezintă 

valoarea efectivă pe care Primăria Uricani o plăteşte pentru energia consumată, unde în cazul energiei 

termice cel mai mare consumator sunt instituţiile de învăţământ (pentru energia termică) respectiv 

instituţiile din categoria „altele” (pentru energia electrică) şi unul al eficienţei, calculat la metrul pătrat 

de suprafaţă utilă, unde cele mai ineficiente infrastructuri sunt clădirile administrative pentru energia 

termică şi cele spitaliceşti pentru energia electrică 

Pentru descrierea sectorului Clădiri publice a fost completat Tabelul 4.6. 

 

Tabel 4.6  Date tehnice sectorului rezidențial (Tabelul 4 PIEE). 

Sursa: Primăria orașului Uricani. 

Tip clădire 

Nr. 
Clăd
iri in  
grup 

Total  
arie  
utilă 

Indicatori 

Consum 
energie 

Consum 
Energie 

Factura energie . 

electrică. Termica(1) (lei/an) 

(MWh/an) (Gcal/an) electrica termica 

Clădiri educaționale 

Liceul Retezat Uricani 1 - 35,220 - - - 

Grad.1 Uricani 1 - 5,882 - - - 

Sala de sport 1 - 14,517 - - - 

Scoala 2 Uricani 1 - 21,698 - - - 

Scoala Campu lui Neag 1 - 8,845 - - - 

Clădiri administrative 

1 Mai nr 6 (sediu) 1 - 78,678 - 27669.28 - 

Capela 1 - 2,595 - 1784,02 - 

Progresului 1/1A (CPU) 1 - 39,105 - 8990,87 - 

CNIPT 1 - 4,516 - 3109,96 - 

Muncii bl. 5 1 - 5,578 - 3832,01 - 

1 Mai, nr. 10 1 - 10,516 - 7484,59 - 

Campu lui Neag 1 1 - 32,772 - 9451,22 - 

Casa de Cultura 1 - 7,896 - 5486,90 - 

Campu lui Neag 250 1 - 1,899 - 1308,71 - 

TOTAL 14  269,71 - 69117,56 - 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori” 
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4.4 Date tehnice pentru sectorul transporturi 
 

Promovarea culturii energetice în legătură cu modul de utilizare a mijloacelor de transport 

Poluarea aerului realizată de autovehicule prezintă două mari particularităţi: în primul rând eliminarea 

se face foarte aproape de sol, fapt care dace la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte 

mici, chiar pentru gazele cu densitate mică si capacitate mare de difuziune in atmosfera. In al doilea 

rând emisiile se fee pe întreaga suprafaţă a perimetrului unei localităţi, diferenţele de concentraţii 

depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile de ventilaţie a străzii. 

In scopul obţinerii eficienţei sociale energetice, s-au conturat în ţările mai dezvoltate mai multe 

modalităţi de a spori eficienţa energetică a autovehiculelor în vederea diminuării efectelor negative ale 

gazelor de eşapament. De exemplu utilizarea aerodinamica îmbunătăţită, reducerea greutăţii 

autovehicuhii, anvelopele avansate pot creşte eficienţa consumului de combustibil. Economia de 

combustibil poate fi îmbunătăţită prin păstrarea pneurile umflate la presiunea corectă. Tot în sectorul 

transportului, pot fi imaginate alte măsuri specifice de eficientizare a culturii energetice: 

✓ reducerea consumului de energie prin proiecte de modernizare a transportului feroviar de 

călători şi marfa; 

✓ creşterea calităţii transportului în comun în vederea utilizării acestuia în detrimentul 

transportului cu maşini particulare; 

✓ extinderea transportului în comun prin introducerea de noi trasee; 

✓ eficientizarea traficului şi parcărilor; 

✓ mijloace de transport în comun pentru salariaţi asigurate de către societăţile economice 

beneficiare; 

✓ mai mare dezvoltare a mijloacelor de transport pe cale de rulare în cadrul transportului 

urban (tramvaie, troleibuze); 

✓ mărirea eficienţei energetice a vehiculelor prin stabilirea de criterii minime de eficienţă; 

✓ introducerea de normative care să susţină vehiculele cele mai eficiente şi nepoluante;  

✓ utilizarea combustibililor gazoşi şi a biocarburanţilor în transporturi.  

Prezentul capitol va face referirela transportul public. Pentru descrierea sectorului transporturi 

se vor avea in vedere următoarele elemente: 

✓ Eficienta sistemului de transport care se referă la modul în care este acoperităcererea de 

transport. Aceasta depinde de infrastructură și  structura localității. Consumul pe pasager 

creste proporțional cu scăderea densității populației localității. Reducerea volumului de 

trafic este un aspect important al unui transport eficient. Planificarea urbana poate sa 

optimizeze amplasarea sistemului de transport pentru limitarea distantei de transport; 
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✓ Eficienta călătoriei carese referă la eficiența consumului de energie al diferitelor moduri de 

transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a diferitelor moduri de transport  și 

factorul de încărcare a vehiculelor. 

 

În anul 2016, consumul final de energie în transport a fost de 5,591 Mtep, însemnând 27 % din 

consumul final de energie al României, conform reprezentării din Figura 4.1. 

Transportul public realizat în municipiul Uricani este generat de consumul de benzină și 

motorină. NU există mijloace de transport public ecologice sau care să funcţioneze pe baza unor surse 

regenerabile de energie. Dacă pentru unele mijloace de transport – ambulanţe, IPJ sau ISU, unde 

cuvântul de ordine este viteza, iar un combustibil diferit de cele clasice nu este eficient, există un 

potenţial ridicat de reducere al consumului energetic prin implementarea unor soluţii inovative pentru 

celelalte mijloace de transport existente. 

În continuare, în conformitate cu recomandăriile ANRE de elaborare a PIEE va fi prezentat 

transportul de persoane şi eficienţa acestuia din punctul de vedere al sistemului de transport, a 

călătoriei şi a vehiculului. Pentru descrierea acestui sector a fost completat Tabelul 4.7.  

 

Tabel 4.7  Date tehnice transport persoane (Tabelul 5 PIEE). 

Sursa: Primăria orașului Uricani. 

Indicatori Valoare indicator 
Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Eficienta sistemului 

1. Consumul specific de 

energie la transportul de 

pasageri (tep/pas.) 

- 

Consumul de energie anual 

la transportul public 

- 

Număr locuitori 

8989 

Eficienta calatoriei 

2. Consumul specific de 

energie (tep /pkm) 
- 

Consumul anual de energie 

la transportul public / 

pasageri - km(pkm), 

- 

Eficenta vehiculului 

3. Consumul specific 

mediu de energie pe tip 

vehicul (kep/km) 

- Motorina 

-  Benzină 

- Biocombustibil 

Eng. electrică (tracțiune) 

N/A 

Consumul total de energie 

al tipului de vehicul 

-autobuze, microbuze, etc. 

-tramvaie, troleibuze 

Kilometri parcurși 

N/A 

NOTĂ:Se va specificadensitatea urbana (pers/km²) 

(1) Se vor lua în considerare toate formele de energie utilizate la transportul public (motorina, benzina, 

energie electrică de tracțiune), prin transformare din unități fizice în unități echivalente (tone echivalent 

petrol-tep;kilograme echivalent petrol - kep) 

(2) tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori” 
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4.5. Date tehnice privind potenţialul de producere şi utilizare 

proprie mai eficientă a energiei regenerabile la nivel local  
 

Energia solară, eoliană şi cea geotermală pot răspunde nevoilor energetice ale locţiitorilor, dar 

nu sunt suficiente. Acestea trebuie completate cu un comportament responsabil al oamenilor — mai 

econom şi eficient. În acest capitol se va face o scurtă descriere a instalațiilor de utilizare a energiei 

regenerabile utilizată sau de perspectivă, pe plan local (surse regenerabile pentru energie electrică și 

termică, cogenerare din biogaz, gaze naturale etc). 

 

Eficienţa recuperării resurselor energetice secundare 

Activităţile umane sunt caracterizate în marea lor majoritate printr-un consum de materii prime 

(materiale) şi unul de energie (sub diverse forme). Rezultatul principal al oricărei activităţi este un 

produs sau un serviciu. În timpul activităţii (procesului), pot rezulta unul sau chiar mai multe produse 

secundare (deşeuri), care depind de modul de lucru (tehnologie), de tipul resurselor consumate 

(materiale, energie) şi de modul de organizare a lucrului (management). 

Produsele secundare, dintre care unele pot fi dorite (acceptate) iar altele nedorite, sunt deseori 

purtători de energie sub diverse forme : căldura sensibilă sau latentă; suprapresiune; putere calorifică. 

Aceste produse secundare pot fi aruncate sau pot fi recuperate, reciclate şi refolosite în cadrul 

aceluiaşi proces sau într-un altul.  

Conceptul RRR (recuperare, reciclare, refolosire) a apărut în momentul în care omenirea a 

devenit conştientă de caracterul limitat al resurselor materiale şi energetice, moment care a determinat 

şi o creştere semnificativă a preţurilor acestor resurse. 

Recuperarea a devenit din acel moment o necesitate economico-financiară pentru orice 

activitate umană ale cărei produse intrau pe piaţa mondială. La acest nivel, preţul recuperării s-a 

dovedit a fi mai mic decât preţul nerecuperării (costurile de producţie fiind mai mici în cazul 

recuperării decât în cazul nerecuperării). Astfel, dacă unul singur dintre producători adoptă un 

procedeu care implică recuperarea de orice fel, preţul produsului său scade şi îi obligă şi pe ceilalţi 

producători de pe aceeaşi piaţă să adopte un procedeu asemănător. 

În momentul de faţă, gestionarea eficientă a energiei în cadrul unei organizaţii (companie, 

întreprindere, trust, etc) constituie obiectul de activitate al unui colectiv sau măcar al unui responsabil 

cu utilizarea energiei (“energy manager”), care răspunde în faţa conducerii superioare a organizaţiei. 

Odată cu creşterea preţului energiei şi alinierea lui la preţul mondial, aplicarea recuperării 

energiei sub toate formele devine şi pentru România o prioritate. Din punct de vedere tehnic, 

recuperarea energiei este legată de un contur de bilanţ dat (agregat, secţie, clădire, întreprindere, 
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platformă industrială, oraş, etc). În raport cu acest contur de bilanţ energetic dat, recuperarea poate fi 

interioară și exterioară. 

Fiecare dintre cele două direcţii prezintă avantaje şi dezavantaje. Atunci când se pune problema 

recuperării unui flux de energie deşeu (resursa energetică secundară) eliminat dintr-un contur, primul 

aspect al analizei constă în inventarierea consumatorilor potenţiali pentru fluxul de energie respectiv. 

Consumatorii potenţiali sunt căutaţi atât în interiorul conturului cât şi în exteriorul său. De cele mai 

multe ori există mai multe variante posibile, care sunt comparate şi din care se alege în final soluţia 

cea mai convenabilă. Această alegere trebuie făcută numai pe criterii economice, după ce toate 

avantajele şi dezavantajele au fost exprimate sub formă bănească. 

 

Resurse energetice regenerabile 

Solar. Elemente caracteristice ale radiaţiei solare. Pământul primeşte aproape toată energia din 

spaţiu sub formă de radiaţie electromagnetică solară. 

Cantitatea totală de căldură a Pământului nu se schimbă semnificativ în timp, deoarece există 

egalitate între radiaţia solară absorbită şi radiaţia termică emisă de Pământ. Soarele este o sferă formată 

din gaze fierbinţi cu diametrul de 1,39 milioane de kilometri şi se află la distanţa de 150 milioane de 

kilometri de Pământ. Aşa cum se vede de pe Pământ, Soarele se roteşte în jurul axei sale odată la 

fiecare patru săptămâni. El nu se roteşte ca un corp solid, astfel că regiunea din jurul ecuatorului se 

roteşte cu o perioadă de circa 27 de zile, iar regiunile polare cu o perioadă de circa 30 de zile. Soarele 

este de fapt un reactor de fuziune continuuă, în care hidrogenul este convertit în heliu cu o rată de 4 

milioane de tone/s, astfel că suprafaţa Soarelui are temperatura efectivă egală cu cea a corpului negru 

(temperatura corpului negru ce radiază aceeaşi cantitate de energie ca şi Soarele) de 5 777 K. Necesarul 

de energie actual la nivel mondial al Pământului ar putea fi acoperit de energia emisă de pe numai 10 

ha din suprafaţa Soarelui. Se estimează că energia radiantă solară interceptată de Pământ timp de 10 

zile este echivalentă cu căldura ce s-ar dezvolta prin arderea tuturor rezervelor cunoscute de 

combustibili fosili de pe Pământ. 

Suprafaţa Soarelui radiază energie electromagnetică sub formă de fotoni şi neutroni în timp ce 

fluxul total de energie radiantă a Soarelui este de 0,38 milioane Zettawaţi (1 ZW = 1021W). Pământul 

primeşte numai o parte din această energie, circa 170 milioane de Gigawaţi. Cea mai mare parte a 

radiaţiei electromagnetice ce ajunge pe Pământ este emisă de stratul sferic dens exterior format din 

gaze fierbinţi, numit fotosferă. La exteriorul fotosferei se găsesc cromosfera şi coroana. Aceste regiuni 

sunt formate din gaze cu densitate mică ce au temperatură mare şi variaţii în timp ale diametrului şi 

energiei emise. Deoarece aceste gaze au densitate mică, emisia de energie din aceste zone este redusă 

şi nu prezintă importanţă pentru aplicaţiile termice solare de pe Pământ. Energia totală absorbită de la 
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Soare în decursul unui an va fi de 3 850 Zettajouli (1 ZJ = 1021J). Din această energie, fotosinteza 

plantelor captează 3 ZJ, energia eoliană 2,2 ZJ iar necesarul uman de energie este de 0,5 ZJ din care 

numai 0,06 ZJ sub formă de electriciate. 

Potenţialul de utilizare a energiei solare în România este relativ important, existând zone 

(Litoralul Mării Negre, Dobrogea şi respectiv zonele sudice) în care fluxul energetic solar anual ajunge 

până la valori de 1450 - 1600 kWh/m2,an. În majoritatea regiunilor ţării, fluxul energetic solar anual, 

depăşeşte 1 250 -1350 kWh/m2/an. 

Eolian. Vântul este un fenomen fizic care se manifestă ca o deplasare a unei mase de aer 

dinspre o zonă cu presiuni înalte către o zonă cu presiuni joase sub influenţa gradientului baric 

orizontal. Apariția vântului este rezultatul diferențelor de temperatură, umiditate, presiune între 

diferite zone geografice, dar și datorită distanței față de Soare și a rotației Pământului în jurul axei 

sale, respectiv forței Coriolis. 

Deplasarea maselor de aer se face dinspre zonele cu o densitate mai ridicată a aerului spre 

zonele cu o densitate mai scăzută. Potenţialul eolian teoretic estimat, al României, este de 14000 MW 

(putere estimată) şi poate furniza o cantitate de energie de aproximativ 23000 GWh/an. 

Măsurătorile meteorologice ale vântului, efectuate conform standardelor la 10 m deasupra 

solului au arătat că pentru majoritatea zonelor ţării, exceptând zona Dobrogea şi platforma continentală 

a Mării Negre, frecvenţa de apariţie a vântului pe intervale de viteză este maximă în jurul vitezei de 5 

m/s.Această valoare este insuficientă pentru turbinele eoliene actuale de puteri mari care sunt 

concepute să lucreze eficient la viteze ale vântului de 10 m/s. De aceea s-au refăcut hărţile de potenţial 

eolian cu măsurători ale vântului la înălţimea rotorului turbinelor eoliene. A fost elaborată harta 

eoliană a României cu viteze medii calculate la 50 m deasupra solului. 

Biomasa reprezintă componentul vegetal al naturii. Ca formă de păstrare a energiei Soarelui în 

formă chimică, biomasa este principala resursă de pe Pământ. Legea din 2000 a “Cercetării şi 

dezvoltării biomasei”, defineşte biomasa (ca sursă energetică regenerabilă), ca fiind “Orice substanţă 

organică, disponibilă periodic sau reînnoibilă, care include recolte agricole, copaci, lemn şi deşeuri de 

lemn, plante (inclusiv plante acvatice), ierburi, fibre şi reziduuri animale, reziduuri municipale şi alte 

material reziduale.” Prin extensie biomasei i se pot asocia deșeurile animale, deșeuri industriale pe 

bază de celuloză și cu anumite restricții, turba.Conform cu Directiva SER-electricitate, “biomasa” 

reprezintă fracţia biodegradabilă a produselor, deşeuri şi reziduuri din agricultură (inclusiv substanţele 

animale şi vegetale), industria forestieră şi prelucrarea lemnului, precum şi fracţiile biodegradabile ale 

deşeurilor industriale şi municipale. 

Chiar dacă numai un procent foarte mic din energia solară care ajunge pe Pământ este fixată 

de materia organică, aceasta echivalează cu o cantitate de opt ori mai mare decît consumul total curent 
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de energie primară. Numai un procent foarte mic din această energie este acumulat în combustibili 

fosili (turba, hidrocarburi). După hidroenergie, biomasa este a doua sursă de energie regenerabilă în 

lume. Unele companii de utilităţi şi de producere de energie, cu centrale pe bază de cărbune, au 

constatat că înlocuirea unei părţi de cărbune cu biomasă reprezintă o opţiune ieftină pentru reducerea 

emisiilor nedorite. Până la 25% din cantitatea de cărbune poate fi înlocuită cu biomasă. 

Pompele de căldură geotermale transferă căldura din pământ în imobile, pentru încălzire şi în 

unele cazuri pentru preîncălzirea apei calde menajere. Ele pot fi utilizate şi pentru condiţionarea 

aerului, caz în care solul este utilizat pentru disiparea căldurii extrase din spaţiul supus climatizării. 

Acest tip de instalaţii reprezintă una dintre aplicaţiile energiei regenerabile cu cea mai accelerată 

dezvoltare în lume, cu o creştere anuală de 10 % în aproximativ 30 de ţări în ultimii ani.  

Principalul său avantaj constă în utilizarea energiei solului sau a apelor freatice, ce se află la 

temperaturi cuprinse între aproximativ 5 şi 30 ºC, disponibilă pe întreg globul pământesc. Această 

creştere importantă a fost înregistrată în S.U.A. şi Europa, însă există un interes din ce în ce mai mare 

în Japonia şi Turcia. 

In orașul Uricani exista doar instalatii de utilizare a energiei regenerabile, respectiv 

prosumatori cu o putere instalată totală nesemnificativă.  
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5. Crearea programului de îmbunătățire a eficienţei energetice 
 

Elaborarea planurilor de eficiență energetică reprezintă una dintre cele mai importante etape în 

efortul de creștere a eficienței energetice pentru un contur urban. Responsabilitatea elaborării 

planurilor de eficiență energetică revine, în comun, Managerului energetic urban și Auditorului 

energetic. Conform legii 121/2014, ART. 9, obligațiile administrațiilor publice locale sunt stipulate 

astfel: (12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 

de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ 

măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3 – 6 ani. 

Scopul planului de eficiență energetică este de a stabili pașii de urmat de către o administrație 

publică locală pentru a realiza obiectivele propuse de creștere a eficienței energetice în activitatea pe 

care o desfășoară. Măsurile de eficiență energetică, în majoritatea lor, se încadrează în categoria 

proiecte de investiții și se supun regulilor generale de realizare a unei investiții, definite prin 

Managementul de proiect. 

Planificarea resurselor financiare, coroborată cu proiectarea tehnică a măsurilor, reprezintă 

cheia succesului în atingerea obiectivelor. Planul de eficiență energetică trebuie să cuprindă, în linii 

mari, următoarele elemente: 

✓ Nivelul de referință al consumurilor de energie ale administrației publice, 

✓ Obiectivul de eficiență energetică exprimat prin indicatorii de eficiență energetică, 

orizontul de timp pe care se gândește planul de eficiență energetică, 

✓ Măsurile de eficiență energetică exprimate ca soluții tehnice adaptate consumurilor urbane 

și situației tehnice din cadrul contururilor analizate, 

✓ Estimarea investițiilor aferente fiecărei măsuri propuse, 

✓ Analiza cost-beneficiu, calculul indicatorilor de eficiență tehnico-economică, 

✓ Clasificarea măsurilor de eficiență energetică funcție de durata de recuperare a investiției, 

✓ Stabilirea surselor de finanțare cele mai potrivite pentru fiecare măsură propusă, 

✓ Elemente de Management de proiect pentru implementarea măsurilor propuse pe orizontul 

de timp stabilit. 

 

5.1. Determinarea nivelului de referință 

 

Nivelul energetic de referință se stabilește pentru un contur energetic la faza de Audit energetic 

(în cazul în care se desfășoară un astfel de Audit pentru consumatorii de energie) sau în cadrul Analizei 

energetice (dacă se urmărește implementarea Standardului ISO 50001 de Management al sistemelor 

energetice). 
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Cunoașterea referinței este foarte importantă, deoarece fundamentează orice efort de creștere 

a eficienței energetice, inclusiv pentru partea de Plan de măsuri. 

Ca o noutate în domeniul analizelor energetice, acțiunea de normalizare reprezintă stabilirea 

consumurilor specifice de energie și, mai ales, a variației acestor consumuri în timp, funcție de diverși 

factori static sau/și dinamici. Este extrem de important ca această normalizare să se facă de o manieră 

corespunzătoare. În timp, consumul specific de energie (cel mai important indicator de eficiență 

energetică) poate să varieze foarte mult. Cunoașterea valorii normate a acestui indicator permite 

cuantificarea exactă a efectelor benefice a aplicării măsurilor de eficiență energetică, indiferent de 

modul de variație a factorilor de influență. De exemplu, temperatura exterioară influențează foarte 

mult consumul de energie al unei clădiri. O măsură de eficiență energetică aplicată corect trebuie să 

aducă beneficii indiferent de cât de frig a fost în anul respectiv. De aceea, este nevoie să se cunoască 

în detaliu câtă energie trebuie să consume clădirea într-un anumit scenariu de evoluție a temperaturii 

exterioare. Stabilirea nivelului de referință energetică nu este o chestiune simplă și presupune acțiunea 

comună a specialiștilor în Audit, dar și a specialiștilor administrației publice. Această acțiune trebuie 

permanent îmbunătățită, pentru a se actualiza valorile obținute din experiența de zi cu zi. 

Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea curentă, 

înainte de implementarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Nivelul de referință 

servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării 

programului. Scenariul evoluției nivelului de referință actual indicat în Figura 5.1, arată modificările 

nivelului de referință în cazul în care nu se va implementa niciun program energetic municipal. 

 

Figura 5.1 Scenariul evoluției nivelului de referință actual al PIEE 
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Scenariile alternative (pesimist, realist și optimist) indicate în Figura 5.2 arata efectul unei 

politici mai mult sau mai puțin ferma de eficienta energetică. 

 

Figura 5.2 Scenariile alternative ale PIEE 

 

Scenariul „eficient energetic” este evoluția preliminară a consumului de energie după  aplicarea 

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice 

 

Figura 5.3 Scenariul „eficient energetic” al PIEE 
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Determinarea nivelului de referință al orașului Uricani 

Nivelul energetic de referință stabilit pentru conturul energetic ce cuprinde toți consumatorii 

de energie din orașul Uricani fundamentează efortul de creștere a eficienței energetice, inclusiv pentru 

partea de Plan de măsuri. 

Stabilirea nivelului de referință energetică s-a efectuat având la bază rezultatele obtinuțe din 

calculele de audit energetic corelate cu datele primite de la administrația publică și presupune acțiunea 

comună a specialiștilor în audit energetic, dar și a specialiștilor administrației publice. Această acțiune 

trebuie permanent îmbunătățită, pentru a se actualiza valorile obținute din experiența de zi cu zi. 

Nivelul de referință are la bază datele colectate și calculate pentru consumul de energie pentru 

iluminat public, consumul sectorului rezidențial și consumul sectorului clădiri publice. Consumul de 

energie este consumul anual în anul 2021 în MWh/an și este de: 

✓ 316,9 MWh/an pentru iluminat public; 

✓ 9090,0 MWh/an pentru sectorul rezidențial insumând consumul pentru incălzire, răcire, 

incalzire apă caldă si energie electrică; 

✓ 269,65 MWh/an pentru încălzire și energie electrică in sectorul clădirilor publice; 

✓ 0 Mwh/an pentru transport public (nu există transport electric). 

 

Totalul consumului este de 9676,6 MWh/an este nivelul de referință al municipiului Uricani și 

descrie starea curentă, înainte de implementarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice. 

Nivelul de referință indicat în Figura 5.4 servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor 

și impactului implementării programului. 

 
Figura 5.4 Consumul de energie în anul de referință 
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     În cazul în care nu s-ar implementa niciun program energetic in municipiul Uricani, evoluția 

nivelului de referință actual, ar fi determinată de modificari in cosumul de energie prin: 

✓ dezvoltarea normala a sectorului rezidențial prin construirea de noi locuinte (2% anual) 

cu termoizolare conform normativelor de proiectare;  

✓ extinderea rețelei de iluminat public (1 % anual); 

✓ creșterea dotării locuințelor cu consumatori casnici de energie (1 % anual); 

✓ inlocuirea consumatorilor casnici vechi cu consumatori casnici moderni cu consum 

redus de energie (1 % anual). 

✓ termoizolarea locuințelelor existente cu fonduri proprii ale locatarilor (4 % anual). 

Consumurile de energie si evoluția nivelului de referință vor fi cele indicate în Tabelul 5.1. 

 

Tabel 5.1  Evoluția consumului de energie și a nivelului de referință fără implementarea PIEE. 

Domeniul de 

consum 

Perioada de consum 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Iluminat public 316.9 320.0 323.2 326.4 329.5 332.7 

Sector rezidential 9090.0 9453.6 9817.2 10180.8 10544.4 10908.0 

Cladiri publice 269.7 280.5 291.3 302.1 312.9 323.7 

Transporturi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total consum MWh 9676.58 10054.13 10431.69 10809.25 11186.81 11564.36 

 

Scenariul „eficient energetic” este evoluția preliminară a consumului de energie făra aplicarea 

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, indicat în Figura 5.5. 

 
Figura 5.5 Evoluția preliminară a consumului de energie făra aplicarea PIEE 
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5.2. Formularea obiectivelor 
 

Dacă este cunoscut nivelul de referință în ceea ce privește consumurile energetice, se poate 

trece la stabilirea obiectivelor de creștere a eficienței energetice, exprimate prin valori țintă ale 

indicatorilor energetici. Valorile țintă trebuie să fie corelate, în primul rând, cu tipurile de consumatori 

prezenți pe conturul gestionat de administrația publică, să fie realiste, să poată fi atinse într-un orizont 

de timp rezonabil. De asemenea, ele trebuie să fie în concordanță cu valorile atinse în localități similare 

din Europa și din lume, în medii urbane aflate în condiții meteoclimatice apropiate de cele din 

România. Obiective prea ambițioase pot să ducă la un eșec, chiar din faza de planificare. 

Implementarea unor măsuri radicale de eficiență energetică în dezacord cu nivelul tehnologic al 

consumatorilor din conturul urban se poate dovedi imposibilă tehnic. 

Valorile țintă ale indicatorilor de eficiență energetică se vor traduce în reduceri ale consumului 

de energie, în condițiile discutate deja la stabilirea nivelului de referință. Este posibil ca, în valori 

absolute, consumul anual de energie să crească, dar eficiența energetică să fie superioară, în cazul 

traversării unui an cu temperaturi extreme. 

Orizontul de timp pe care se întinde un plan de eficiență energetică este recomandat să nu 

depășească o durată de 5 ani, în concordanță cu cerințele de Audit energetic conform Legii 121/2014. 

Peste această perioadă, variațiile de piață în ceea ce privește costul resurselor energetice, precum și 

gradul de inovație în domeniul tehnologic, pot să depășească limitele rezonabile de estimare a valorilor 

utilizate în calculele inginerești. Programului trebuie să ia în considerare, de obicei, elementele ce se 

vor menționa în continuare. 

Politica națională în domeniul energiei și mediului; in caz concret Planul Național de Acțiune 

în domeniul Eficienței Energetice este parte integrantă a politicii energetice a statului și rmărește: 

✓ eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice; 

✓ promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru 

economia de energie; 

✓ educarea și constientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor 

aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice; 

✓ cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie 

și organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională 

de eficiență energetică; 

✓ promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a 

energiei. 
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Politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind îmbunatațirea eficienței 

energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunatățire a eficienței energetice 

aferente, în toate sectoarele economiei naționale cu referiri speciale privind: 

✓ introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de 

masură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, 

evaluarea continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice; 

✓ promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente din 

punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie; 

✓ reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere, 

transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie; 

✓ aplicarea principiilor moderne de management energetic; 

✓ acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii; 

✓ dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice. 

 

În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, s-a înființat în cadrul Ministerului Energiei, 

Departamentul pentru Eficiență Energetică, care urmărește îndeplinirea acțiunilor  

(1) Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice s-a actualizat în termen de 

120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi și la fiecare 3 ani, fiind aprobat prin 

hotărâre a Guvernului. 

(2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, Departamentul pentru Eficiență 

Energetică și Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pot emite 

instructiuni, pentru domeniile specifice, care se aproba prin ordine ale miniștrilor și se 

publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

(3) Prevederile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind 

performanța energetica a cladirilor, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 

privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă. 

(4) În primul Plan Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice, se notifică Comisiei 

Europene evaluarea măsurilor luate sau care se vor lua, dacă este cazul, pentru eliminarea 

barierelor de reglementare sau de altă natură apărute în calea eficienței energetice. Măsurile 

de eliminare pot include: furnizarea de stimulente, abrogarea sau modificarea dispozițiilor 

juridice sau de reglementare, simplificarea procedurilor administrative, asigurarea educarii 

si/sau formării profesionale sau asistenta tehnică în materie de eficiență energetică. 
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Obiectivele de creștere a eficienței energetice 

Pe baza anexei 11, partea a 2-a, din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și aprobat 

prin HG nr. 122/ 2015 a fost elaborat Planului Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 

(PNAEE). La acel moment, ANRE a propus, în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 

121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ca PNAEE să fie 

implementat prin 12 Programe naționale de eficiență energetică din care mentionam: 

✓ P5 - Eficiența energetică în industria din sectorul ETS. 

✓ P6 - Audit energetic și management energetic. 

✓ P7 - Eficiența energetică în sectorul rezidențial. 

✓ P8 - Eficiența energetică în clădiri guvernamentale și servicii publice. 

✓ P9 - Eficiența energetică în sectorul servicii. 

Fiind cunoscut nivelul de referință în ceea ce privește consumurile energetice, se trece la 

stabilirea obiectivelor de creștere a eficienței energetice, exprimate prin valori țintă ale indicatorilor 

energetici. Valorile țintă sunt corelate, cu tipurile de consumatori prezenți pe conturul gestionat de 

orașului Uricani, trebuie să fie realiste, să poată fi atinse pâna în anul 2026.  

Valorile țintă ale indicatorilor de eficiență energetică se vor traduce în reduceri ale consumului 

de energie, în condițiile discutate deja la stabilirea nivelului de referință.  

În domeniul eficienței energetice, un potențial foarte mare de reducere a consumului de energie 

este identificat în măsurile următoare:  

✓ Modernizarea rețelei electrice de iluminat public.  

✓ Reabilitarea energetică a clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Uricani, 

✓ Reabilitarea energetică a clădirilor rezidentiale. 

✓ Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale. 

✓ Consumul eficient al energiei electrice din surse regenerabile pentru clădirile publice. 

✓ Dezvoltarea conceptului de oraș inteligent și modernizarea transportului local ecologic. 

Planul de acțiuni prevede în domeniul eficienței energetice măsuri de reabilitare energetică a 

consumatorilor energetici aflați în proprietatea orașului Uricani, respectiv: 

✓ iluminatului public,  

✓ unităților de învățământ, 

✓ cladirilor spitalicesti, 

✓ clădiri administrative,  

✓ instituții de cultură. etc. 

✓ transport public. 
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Realizarea potențialului tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de fonduri 

suplimentare, specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza obiectivelor 

programului sunt dezvoltate structura și conținutul acestuia. 

Obiective posibile ale programului de îmbunătățire a eficienței energetice: 

✓ Reducerea consumului total de energie electrica in reteaua de iluminat public cu 25 % prin 

inlocuirea lampilor existente cu lampi cu LED-uri de putere mai mică si îmbunătățirea 

calității iluminatului pană în 2026. 

✓ Reducerea consumului total de energie în clădirile de invatamant (gradinite, scoli, licee) cu 

50 % prin reabilitare energetica până în 2026. 

✓ Reducerea consumului total de energie în clădirile administrative cu 50% prin reabilitarea 

energetică a clădirilor, folosirea energiei regenerabile utilizand panouri solare pentru apa 

caldă menajeră, introducerea managementului energetic performant până în 2026. 

✓ Reducerea consumului de energie electrică cu 50 % în clădirile culturale până în 2026. 

✓ Reducerea emisiei de noxe prin reducerea consumului de energie cu cantitatea de 80 tone 

pe an pana în anul 2026. 

În vederea îndeplinirii programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice au fost enunţate 

următoarele 6 obiective: 

OP1: Reducerea consumului de energie termică folosită în scopul încălzirii clădiriilor din 

orașul Uricani cu cel puţin la 25% raportat la consumul actual până în anul 2026. Principalele măsuri 

ce vor fi luate în vederea îndeplinirii acestui obiectiv sunt: 

✓ Reabilitatea termică a clădirilor; 

✓ Eficientizarea sistemului public de încălzire. 

Economia de energie anuală a aplicării OP1 este estimată la 100 MWh/an.   

OP2: Reducerea consumului de energie termică folosită în alte scopuri decât încălzirea 

clădiriilor cu cel puţin la 27% raportat la consumul actual, până în anul 2026. Principala măsură ce va 

fi luată în vederea îndeplinirii acestui obiectiv este extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale. 

Economia de energie anuală a aplicării OP2 este estimată la 100 MWh/an.   

OP3: Reducerea consumului de energie electrică generat de iluminatul public existent la 

nivelul orașului Uricani cu cel puţin 25% până în anul 2026, raportat la situaţia din prezent. 

Principalele măsuri avute în vedere sunt următoarele: 

✓ Înlocuirea corpurilor de iluminat de putere mare folosite în prezent cu corpuri LED 

performante. 

✓ Dotarea infrastructurii de iluminat public cu panouri fotovoltaice. 

Economia de energie anuală a aplicării OP3 este estimată la 35 MWh/an.   
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OP4: Reducerea consumului de energie electrică generat de clădirile publice din orașului 

Uricani şi provenit din surse convenţionale cu cel puţin 30% până în anul 2026, raportat la situaţia din 

prezent. Principalele măsuri avute în vedere sunt: 

✓ Investiţia în surse de energie regenerabilă menite să scadă consumul energetic din surse 

conveţionale; 

✓ Campanii de conştientizare privind consumul energetic responsabil; 

✓ Încurajarea firmelor private din orașului Uricani în realizarea de investiţii în eficienţa 

energetică. 

Economia de energie anuală a aplicării OP4 este estimată la 100 MWh/an.   

OP5: Reducerea consumului de benzină și motorină utilizate de vehiculele municipale cu cel 

puţin 10% până în 2026 raportat la situaţia din prezent. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune mai 

multe direcţii de acţiune, toate menite să reducă gradul de dependenţă al populaţiei locale de 

autovehicule şi implicit să genereze un consum energetic mai redus. Măsurile principale necesare a se 

lua sunt următoarele: 

✓ Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectul nociv 

generat de consumurile de carbunraţi. 

✓ Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile 

mersului cu bicicletă. 

✓ Realizarea de piste biciclete , inclusiv a unor puncte de închiriere biciclete. 

✓ Delimitare clară a unor zone şi trasee pietonale. 

✓ Creşterea capacităţii de reciclare a deşeurilor la sursa generatorului. 

✓ Scăderea timpului petrecut în trafic de către autovehicule. 

Economia de energie anuală a aplicării OP5 nu poate fi încă estimată.   

OP6: Realizarea de proiecte în vederea dezvoltăii municipiului Uricani în categoria orașelor 

inteligente. Proiectele realizate vor avea ca şi principale direcţii: 

✓ Eficienţă energetică. 

✓ Adoptarea unui stil de viaţă sănătos pentru populaţia municipiului. 

✓ Reducerea poluării. 

✓ Reducerea amprentă geze cu efect de seră CO2, NOx, SO2, CH4 etc. 

Economia de energie anuală a aplicării OP6 este estimată la 400 MWh/an.   

Viziunea strategică transpusă în cele 6 obiective principale (OP1-OP6) ce sunt operaționalizate 

fiecare într-un set de măsuri specifice și proiecte sunt analizate schematic în Tabelul 5.2. 
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Tabel 5.2  Identificarea obiectivelor principale în implementarea PIEE. 

TIP ENERGIE TERMICĂ 

ELECTRICĂ CARBURANŢI 
CONSUMATOR 

Încălzire şi 
apă caldă 

Alte scopuri 

LOCUINŢE OK OK OK  

CLĂDIRI PUBLICE OK OK OK  

ILUMINAT PUBLIC   OK  

TRANSPORT    OK 

 

5.3. Proiecte prioritare 
 

Proiectele și obiectivele prioritare vor avea ca rezultate, economii de energie, economii 

financiare, efecte sociale si de cresterea confortului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, etc. 

La intocmirea programului prioritar a fost folosita schema integrată de formulare si dezvoltare a 

programului prezentata in Figura 5.6. Etapele fundamentarii proiectelor prioritare si tabelul cu 

proiectele prioritare de de îmbunătățire a eficienței energetice sunt prezentate in paginele urmatoare. 

 
Figura 5.6 Schema integrată de formulare si dezvoltare a PIEE 
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Proiectele prioritare vor fi prezentate în funcţie de domeniul cărora li se adresează şi de tipul 

de eficienţă energetică pe care îl generează. O mare parte dintre aceste proiecte sunt cuprinse în cadrul 

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Uricani (SDD) pentru perioada 2021-2027. Conform acestei 

strategii În Tabelelul 5.3 sunt indicate principalele proiecte în funcție de cele cinci grade de prioritate 

P1-P5 care urmează să fie implementate în municipiul Uricani în perioada de studiu 2022-2026. 

 

Tabel 5.3 Identificarea proiectelor necesare implementării PIEE cu grade de prioritate (P1-P5) 

Proiecte propuse 
Institutia 

responsabila 

Suma 

estimata - 

euro 

Sursa de 

finantare 

potentiala 

Termen 

estimat 

Eficientizarea energetica a 

blocurilor de locuinte situate pe str 

Aleea Trandafirilor - bl.1, str 1 

Mai – bl.13, str Republicii –

bl.5,9,20,26, str Aleea Plopilor- 

bl.1, str Sterminos – bl.8,18, str 

Aleea Jiului – bl.1,3,5, str 

Revolutiei – bl.1,3,5, orasul 

Uricani, judet Hunedoara 

UAT Uricani 3.200.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2025 

Eficientizarea energetica a 15 

blocuri de locuinte din Orasul 

Uricani 

UAT Uricani 3.200.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Construirea unui ansamblu de 

locuinte “EUROPA”, in zona fostei 

Preparatii 

UAT Uricani 15.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Construirea a doua blocuri de 

locuinte sociale in zona fost Put 5 

Uricani 
UAT Uricani 5.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Reabilitare bloc turn strada 

Republicii Uricani 
UAT Uricani 10.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Eficienta energetica a Cladirii 

fostului Spital corp A 
UAT Uricani 1.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

 

Continuarea lucrărilor la drumul 

DN66A Câmpu lui Neag - Băile 

Herculane 

 

MLPDA 

CJ Hunedoara 

CNAIR 

 

64.000.000 Bugetul de stat 
 

2027 

Modernizare  drumuri vicinale din 

oraşul Uricani, Valea de Brazi şi 

Câmpu lui Neag 

MLPDA 

UAT Uricani 
5.000.000 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
2027 

Modernizare DN 66A Uricani - 

Valea de Brazi - Campu lui Neag 

MLPDA 

CJ Hunedoara 

CNAIR 

5.000.000 Bugetul de stat 2027 

Reabilitare drum DJ 672C Valea 

de Pești/Runcu - 

UAT Uricani 

UAT Runcu 

Consiliul 

judetean 

MLPDA 

8.000.000 

Bugetul de stat 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Reabilitarea buldevardului Muncii 

si a zonelor pietonale, amenajarea 

spatiilor publice 

 

UAT Uricani 6.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Reabilitarea drumuri turistice si 

creare piste de biciclete spre 
UAT Uricani 15.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 
2027 
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obiectivele turistice din orasul 

Uricani 

Bugetul local 

Amenajarea unor spatii de parcare 

pe raza orasului 
UAT Uricani 300.000 Bugetul local 2023 

Construire punte pietonală peste 

răul Jiul de Vest, între vilele D 

şi E 

UAT Uricani 300.000 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

2027 

Dezvoltarea mobilitatii urbane in 

orasul Uricani 
UAT Uricani 15.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Extinderea, reabilitarea, 

 modernizarea reţelei de apă 

potabilă şi canal 

în Valea de Brazi şi Câmpu lui 

Neag-Câmpuşel 

 

UAT Uricani 

Operator apa -

canal 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Extindere / reabilitare / 

modernizare iluminat public pe 

drumurile publice orasul Uricani si 

localitatile componente Valea de 

Brazi si Campu lui Neag 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Extindere / reabilitare 

infrastructura energie electrica in 

orasul Uricani si localitatile 

componente Valea de Brazi si 

Campu lui Neag 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Extindere retele de gaz metan la 

gospodariile aflate in Uricani 

UAT Uricani 

 
6.200.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2023 

 

 

 

 

Imbunatatirea accesului la 

serviciile de comunicatii electronice 

( internet, telefonie) si a calitatii 

acestora 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Instalarea si modernizarea 

sistemelor de contorizare 

inteligenta pentru serviciile de 

utilitati publice 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Parc tehnologic / industrial/ 

incubatoare de afaceri in 

perimentrul fostei EM Uricani si 

fostei preparatii Uricani 

 

UAT Uricani 

 
5.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Realizarea unui parc fotovoltaic 
UAT Uricani 

 
1.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Exploatarea si procesarea 

zacamintelor de cuart Siglau din 

Uricani 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Sisteme de producere a energiei 

verde (fotovoltaice, eoliene) pentru 

asigurarea iluminatului public, 

energie electrica si termica pentru 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 
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institutiile si serviciile publice ale 

orasului 

 

 

Construire instalatie pe biogaz/ 

biomasa 
UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Sprijinirea infiintarii de unitati de 

procesare a produselor agricole 

primare (abator, centru de 

colectare si procesarea a laptelui, 

plante medicinale, prelucrarea 

carnii, procesare prima primara de 

lana si piei) 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

Sprijinirea infiintarii de ateliere 

mestesugaresti 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

Identificarea pieţelor de desfacere 

pentru valorificarea produselor 

locale 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

Dezvoltarea de centre de 

prelucrarea lemnului, si alte 

resurse naturale existente în zonă 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

Fonduri private 

2027 

Centru recreativ in orasul Uricani, 

amenajari exterioare si asigurare 

utilitati din surse regenerabile 

UAT Uricani 

 
15.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Construire Centru social de zi si 

recuperare, oras Uricani 
UAT Uricani 6.200.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Realizarea de circuite tematice, 

circuite de mountain-bike, circuite 

de drumetii montane si trasee 

turistice 

UAT Uricani 

 
 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Regenerare urbana  in zona 

“Poiana Mare”, oras Uricani 
UAT Uricani 7.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2025 

Construirea unei tabere scolare 

pentru elevi (timp liber, educație 

montană și de mediu) 

UAT Uricani 4.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 

Punct de informare turistica cu 

activitati specifice pentru 

promovarea Parcului National 

Retezat si a zonelor adiacente in 

cadrul complexului 

UAT Uricani  

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2027 
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Construirea unui bazin de înot 
UAT Uricani 

 
2.000.000 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Amenajarea şi 

 extinderea arealelor propice 

pentru practicarea sporturilor de 

iarnă: amenajarea de pârtii de 

schi, instalaţii de transport pe 

cablu pentru persoane, teleschiuri, 

instalarea de echipamente pentru 

producerea zăpezii artificiale, 

instalarea echipamentelor pentru 

iluminatul nocturn al pârtiilor de 

schi 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Sprijinirea intreprinzatorilor pentru 

infiinţarea unor pensiuni turistice si 

agroturistice 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Amenajarea căilor de acces, 

inclusiv a traseelor turistice, 

montarea hărţilor turistice, 

montarea panourilor stradale de 

tip "city-light" cu referire la 

turism 

UAT Uricani 

Agenti 

economici 

 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Sprijinirea asociaţiilor familiale şi 

microîntreprinderilor din mediul 

rural pentru a oferi diverse produse şi 

servicii turistice care promovează 

specificul zonei (spectacole folclorice, 

cursuri traditionale, promovare , 

muzee populare) 

UAT Uricani 

Agentii 

economici 

 

 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Reabilitarea şi amenajarea 

obiectivelor turistice existente, 

printre care reabilitarea stânelor 

Scorota, Dealu Mare, Şiglău, 

Coarnele, Buta şi construirea unei 

stâne noi în Muntele Şerpi 

Incheierea 

unor 

 parteneriate 

cu firme 

specializate 

 

 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Amenajarea şi conservarea 

peşterilor 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Sprijinirea pentru aplicarea unor 

programe de calificare/ recalificare/ 

reconversie profesională a forţei de 

muncă disponibilă în diferite meserii 

necesare noilor ramuri economice 

care tind să se dezvolte 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Dezvoltarea unor noi servicii de 

îngrijire persoane vârstnice la 

domiciliu 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Infiinţare centru social 

multifuncțional 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 
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Sprijin pentru infiinţarea unor 

ONG care să aibă ca obiect de 

activitate servicii sociale 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Stabilirea şi consolidarea de 

parteneriate durabile între 

autorităţile centrale şi locale, 

reprezentanţii ONG, în vederea 

elaborării şi implementării de 

proiecte de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor 

UAT Uricani 

ONG 
 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Amenajare cimitir în oraşul 

Uricani 

UAT Uricani 

Biserica 

Ortodoxa 

3.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

 

2027 

Imbunatatirea procesului 

educational prin dotarea cu 

echipamente performante a scolilor 

de pe raza orasului Uricani 

UAT 5.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Achizitie echipamente electronice UAT 290.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2021 

Consolidarea capacitatii de 

invatamant din orasul Uricani in 

vederea gestionarii situatiei de 

pandemie generata de virusul 

SARS-COV-2 

UAT 252.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2021 

Achizitionarea de autobuze 

electrice pentru transportul scolar 

din localitatea componenta Campul 

lui Neag pana la unitatile scolare 

din orasul Uricani 

UAT Uricani 500.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Construire a unei gradinite cu 

program prelungit 
UAT Uricani 500.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Modernizarea caminului cultural 

Campu lui Neag 
UAT Uricani 1.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Construire sala de sport școlară, 

localitatea Uricani, județ 

Hunedoara 

UAT Uricani 2.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Modernizare cinematograf 

localitatea Uricani, judet 

Hunedoara 

UAT Uricani 2.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Reparaţii şi modernizări la lăcaşurile 

de cult aflate pe raza oraşului Uricani 

şi a celor două localităţi Valea de 

Brazi şi Câmpu lui Neag 

UAT Uricani 

Biserica 

Ortodoxa 

 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 
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Modernizare Casa de Cultura 

localitatea Uricani, judet 

Hunedoara 

UAT Uricani 3.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Reabilitare, modernizare si dotare 

Stadion Uricani 
 

UAT Uricani 5.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Amenajare terenuri de sport 

multifunctionale , inclusiv locuri de 

joaca zona Valea de Brazi 

UAT Uricani 2.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Construire depozit deșeuri 

rezultate din construcții și 

demolări 

UAT Uricani 

 

2.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Construire depozit deșeuri vegetale 

in orasul Uricani 

UAT Uricani 

 

 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Implementarea unui sistem de 

gestionare a deseurilor care sa 

includa colectarea selectiva si 

reciclarea in orasul Uricani 

UAT Uricani 

 

 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Ecologizarea pâraielor de pe raza 

oraşului Uricani şi a celor două 

localităţi componente Valea de 

Brazi şi Campu lui Neag 

UAT Uricani 

 

 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Reabilitarea si amenajarea 

parcurilor din orasul Uricani 

UAT Uricani 

 

 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Reabilitarea si amenajarea 

spatiilor verzi in orasul Uricani 

 

UAT Uricani 

 

 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Dotarea serviciilor din subordinea 

administratiei publice locale cu 

mijloace de transport si echipamente 

de lucru nepoluante si ecologice. 

UAT Uricani 1.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Dezvoltarea unui sistem informatic 

integrat în vederea îmbunătățirii 

comunicării și a schimbului de 

informații pe toate nivelurile interne 

ale administrației publice locale 

UAT Uricani 100.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 
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Implementarea de soluții tip ”smart 

city” 
UAT Uricani  

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Sistem management trafic si 

telegestiune sistem de iluminat public 
UAT Uricani 10.000.000 

Fonduri europene 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

Actualizarea Planului Urbanistic 

General, realizarea Planului 

Cadastral al zonei 

UAT Uricani 100.000 

Fonduri europene 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2024 

Asigurarea sigurantei cetatenilor prin 

folosirea dispozitivelor si 

instrumentelor inteligente 

(supraveghere video) 

 

UAT 500.000 

Fonduri europene 

Buget local 

Alte surse de 

finantare 

2027 

 

Consumul de energie annual estimat care se va economisi în ultimul an prin aplicarea măsurilor 

de eficientizare este de aproximativ: 

✓ 35 MWh/an în rețeaua de iluminat stradal. 

✓ 500 MWh/an in sectorul rezidential. 

✓ 1200 MWh/an in clădirile publice reabilitate energetic. 

✓ 0,00 MWh/an in transportul local. 

 

Consumurile de energie estimate a fi economisite în urma aplicării PIEE vor fi cele indicate în 

Tabelul 5.4. 

Tabel 5.4 Evoluția consumului de energie ca urmare a implementării PIEE. 

Domeniul de consum 
Perioada de consum 

2022 2023 2024 2025 2026 

Consum fara program Mwh 10054.13 10431.69 10809.25 11186.81 11564.36 

Economie la Iluminatul public -10 -20 -25 -35 -35 

Economie in Sectorul rezidential -100 -150 -200 -250 -300 

Economie la Cladirile publice -400 -500 -800 -1000 -1200 

Economie la Transporturi 0 0 0 0 0 

Total economie MWh 9544.13 9761.69 9784.25 9901.81 10029.36 

 

Scenariul „eficient energetic” a consumului de energie după aplicarea Programului de 

îmbunătățire a eficienței energetice eșalonat pe toată perioada programului, este reprezentat în graficul 

din Figura 5.7.  

Precizăm faptul că tabelul general cu sinteza programului de îmbunătățire a eficienței 

energetice este indicat în Anexa 2. 
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Figura 5.7 Analiza comparativă a consumului de energie cu și fără aplicarea măsurilor PIEE 

 

Economia anuală de energie este de 132,01 tep (tone echivalent petrol). Prin reducerea 

consumului de energie anual de 1535 MWh, impactul asupra mediului se produce prin reducerea 

emisiei de noxe în atmosfera. Tipurile de impact menționate în literatura de specialitate sunt indicate 

în Tabelul 5.5, sub forma tipului de impact, a acţiunii şi locaţiei de acţionare. 

 
Tabel 5.5 Tipurile de impact menționate în literatura de specialitate 

Tipul de impact Acțiunea Asupra cui acționează 

Epuizarea rezervelor  

de resurse naturale 

Consumul de resurse 

neregenerabile 

Rezervele de resurse  

naturale 

Efectul de sera Emisia gazelor cu efect de sera: 

CO2, NOx, CO 

Echilibrul termic al  

planetei 

Toxicitate si 

ecotoxicitate 

Toxicitate Emisii de căldura, substanțe 

chimice, emisii radioactive 

Oameni, fauna , flora 

Acidificare Emisii chimice :SO2, NO2, HCl Flora, fauna 

Eutrofizare Emisii de elemente ca: azot, fosfor 

in apele uzate 

Flora, fauna 

Factori 

perturbatori 

Zgomot Emisii sonore Oameni, fauna 

Miros Emisii mirositoare Oameni, fauna 

Ocuparea 

spațiului 

Gradul de ocupare a unei 

suprafețe 

Oameni, fauna, flora 

Impact vizual Construcții, înălțime, volum, formă Oameni 

 

Tipul de impact luat în considerare este efectul de seră cuantificat prin emisia  gazelor SO2, 

NOx, praf, CO2, CH4 la arderea combustibililor în centralele termoelectrice pentru producerea energiei 

electrice. Aceste mărimi se determină pentru economia de energie anuală calculată de 1535 MWh/an 

pornind de la factorii de emisie pentru energia electrică produsă în SEN (Sistemul Energetic Naţional), 

determinat pe baza etichetei furnizorului de energie electrică din anul 2020, a fornizorului ENEL 
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Energie S.A. Eticheta de energie electrică indicată în Figura 5.8, este stabilită conform Ordin ANRE 

nr. 69 din 2009. Conform etichetei procentul de utilizare a combustibililor în producerea energiei 

electrice este de 14,71 % cărbune, 0,01 % păcură și 14,81 % gaze naturale.  

Emisiile de noxe la utilizarea celor trei tipuri de combustibil pentru producerea energiei 

electrice în centralele electrice sunt date în Tabelul 5.6. 

 
Figura 5.8 Eticheta de energie electrică11 

 
Tabel 5.6 Emisiile de noxe la utilizarea celor trei tipuri de combustibil pentru producerea  

energiei electrice în centralele electrice 

Tip de 

 combustibil 

Emisii de noxe 

SO2 

[g/MWh] 

NOx 

[g/MWh] 

Praf 

[g/MWh] 

CO2 

[kg/MWh] 

CH4 

[g/MWh] 

Lignit 2418 703,6 617,7 1145,2 77,50 

Păcură 849,0 872,0 16,0 608,0 22,70 

Gaz - 0,71 0,014 401,2 0,28 

 
11 www.cez.ro  

http://www.cez.ro/
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Pe baza datelor prezentate mai sus, se calculează emisiile totale de noxe în centrale pentru 

producerea energiei în centralele electrice din Sistemul electroenergetic național (SEN), în valoare de 

1535 MWh/an,  pentru cele 3 tipuri de combustibil. În acest context, în Tabelul 5.7 este prezentată 

sintetic reducerea totală de noxe în funcție de tipul combustibilul utilizat. 

 
Tabel 5.7 Emisiile de noxe la utilizarea celor trei tipuri de combustibil pentru producerea 

 energiei electrice în centralele electrice 

Tip 

combustibil 

Emisii totale de noxe 

SO2 

[kg] 

NOx 

[kg] 

Praf 

[kg] 

CO2 

[to] 

CH4 

[kg] 

Lignit 54598.1 15887.2 13947.6 258.6 1749.9 

Păcură 13.0 13.4 0.2 0.1 0.3 

Gaz 0.0 16.1 0.3 91.2 6.4 

Total 54611.1 15916.7 13948.1 349.9 1756.7 

 

Prin reducerea consumului de energie anual de 1535 Mwh, impactul asupra mediului se 

produce prin reducerea emisiei de CO2 in atmosfera cu 349,9 tone pe an. 

 

5.4. Mijloace financiare 
 

Determinarea mijloacelor financiare. 

Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul său:  

✓ venituri proprii din taxe și impozite locale,  

✓ activități de afaceri,  

✓ privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la bugetul de stat  

Mijloace procurate din surse externe:  

✓ creditele,  

✓ parteneriatele public-privat,  

✓ concesiuni și leasing, de diferite scheme de finanțare cu a treia parte, donații, etc. 

Realizarea potențialului tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de fonduri 

suplimentare, specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza obiectivelor 

programului sunt dezvoltate structura și conținutul acestuia. 

Pentru a putea utiliza oportunitățile de finanțare externă pentru programele de eficiență 

energetică administrația locala trebuie să ia în considerare procedurile pentru multiplele instrumente 

financiare disponibile în tară, precum și cu schemele financiare inovative folosite la scară largă în 

practica internațională. Printre acestea se numără de exemplu: 

✓ Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului. 

✓ Emiterea de obligațiuni municipale speciale. 
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✓ Utilizarea de credite comerciale. 

✓ Leasing pentru echipamente. 

✓ Scheme ESCO – contract de performanta 

✓ Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc 

 

Investițiile aferente măsurilor de eficiență energetică reprezintă sumele de bani care trebuie 

cheltuite în toate fazele aferente implementării acestor proiecte tehnice, până la punerea lor în 

funcțiune. Din experința măsurilor implementate, gama de variație a sumelor care se investesc într-o 

măsură de eficiență energetică merge de la nivelul de 1.000 euro și poate ajunge la 2-3 milioane de 

euro. Evident că modul de estimare a investițiilor este fundamental diferit, funcție de nivelul despre 

care se discută. General valabil este faptul că, de cele mai multe ori, trebuie să se respecte etapele 

cunoscute de realizare a unei investiții în domeniul tehnic, după cum urmează: 

✓ Studiul de soluție/prefezabilitate care oferă elementele tehnice necesare pentru 

cunoașterea în detaliu a echipamentului care urmează a fi montat, 

✓ Studiul de fezabilitate care oferă informațiile relevante privind proiectul care trebuie 

realizat, inclusiv devizul general, analiza cost-beneficiu, lista de avize acorduri care 

trebuie obținute, etc 

✓ Proiectul tehnic, Caietele de sarcini oferă elementele tehnice care ghidează ofertanții în 

prezentarea celor mai bune echipamente care vor alcătui măsura de eficiență energetică 

ce urmează a fi implementată, 

✓ Detalii de execuție oferă elementele de detaliu privind montarea echipamentelor care vor 

fi achiziționate. 

Estimarea investiției poate să fie făcută de către Managerul energetic, dacă este vorba de 

măsuri de eficiență energetică simple, cunoscute, aplicate deseori în industrie. Dacă, însă, este vorba 

de proiecte mari, se recomandă contractarea unui consultant de specialitate, deoarece calculul devine 

complicat și scapă de sub controlul unei persoane mai puțin obișnuite cu aceste elemente. Investiția 

trebuie să țină cont de absolut toate elementele care pot să apară la implementarea unei măsuri cu 

caracter tehnic (ex: proiectare, studii, diverse taxe pentru avize, acorduri, cheltuieli cu organizarea de 

licitații, asistență tehnică, organizarea de șantier, execuția efectivă, punerea în funcțiune, școlarizarea 

personalului, asigurarea echipamentelor, consumuri de energie pe perioada implementării 

echipamentelor, costuri de finanțare, dobânzi, inclusiv cheltuieli neprevăzute). Hotărârea de Guvern 

28/2008 oferă un ghid foarte bun în ceea ce privește tipurile de cheltuieli care trebuie luate în calcul 

la estimarea unei investiții pe baza unui deviz. 
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Investiția obținută trebuie să fie realistă, să țină cont de elementele de piață, să nu fie prea mică, 

pentru că există riscul ca proiectul să se blocheze din cauza imposibilității de a achiziționa 

echipamentele dorite. Trebuie să se țină cont de nivelul tehnologic dorit, de disponibilitatea pe piața 

din România a anumitor tehnologii, de orice alt element care ar putea să creeze probleme atunci când 

se va lua decizia de implementare a măsurii de eficiență dorită. 

Pentru determinarea costurilor lucrarilor privind masurile din programul de cresterea eficientei 

energetice se vor lua in calcul suprafetele ce urmeaza a fi termoizolate si pretul unitatar existent in 

prezent pe piata constructiilor.  

Dupa intocmirea proiectelor, organizarea licitatiilor si negocieri corespunzatoare este posibil 

sa se contracteze lucrarile si la preturi mai mici. 

Mijloacele financiare pe care primaria se angajeaza sa le aloce de la bugetul sau sunt venituri 

proprii din taxe si impozite locale, activitati de afaceri, privatizarea proprietatilor orasenesti, subventii 

de la bugetul de stat. 

Mijloacele procurate din surse externe sunt creditele, parteneriatele public-privat, concesiuni 

si leasing, diferite scheme de finantare etc. 

Soluțiile de eficientizare și modernizare a obiectivelor consumatoare de energie stabilite prin 

auditurile energetice au precizat tipul materialelor și a utilajelor și cantitățile ce se vor utiliza pentru 

reabilitarea fiecărui obiectiv. Cunoscând prețurile practicate în prezent pentru materiale, utilaje și 

manoperă s-a făcut estimarea costurilor pentru fiecare obiectiv. 
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6. Monitorizarea rezultatelor implementării măsurilor de creștere 

a eficienței energetice.  
 

Monitorizarea rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din programul de 

îmbunătățirea eficienței energetice se face prin comparații pe baza datelor cu privire la:  

✓ starea  obiectivelor  înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 

îmbunătățire a eficienței energetice,  

✓ cantitatea totală de energie  economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare 

a programului, precum și  

✓ proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din măsurători reale și 

previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare. 

 Evaluarea programului trebue să includă comparația rezultatelor obținute pentru fiecare dintre 

obiectivele stabilite: 

✓ scăderea costurilor cu energia,  

✓ reducerea emisiilor,  

✓ îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul 

programului, etc. 

Monitorizarea și evaluarea începe de la primii pași ai proiectului și continuă după finalizarea 

implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra:  

✓ economiei locale,  

✓ consumului de energie,  

✓ impactul asupra mediului, 

✓ mediului și asupra comportamentului uman. 

În raportul privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor nationale de eficienţă 

energetică mentioneaza cel mai important lucru pentru asigurarea succesului  implementării 

Programului de management energetic este implicarea managementului de vârf în realizarea 

programului. Fără această angajare, obiectivele programului nu vor putea fi atinse. Astfel, rolul 

managerului energetic în implicarea echipei manageriale la realizarea Programului este crucial. 

Prin Decizia ANRE nr. 1033/22.06.2016 se impun clauze minime care trebuie introduse în 

contractul de management energetic astfel încât să se asigure un management energetic de calitate, 

cum ar fi obligaţiile prestatorului de servicii energetice, în conformitate cu Legea 121/2014 privind 

eficienţa energetică şi termenele de raportare la Departamentul de Eficiență Energetică a Ministerului 

Energiei. Pentru autorităţile locale managerul energetic coordonează colectarea de informaţii privind 

consumurile energetice de la toate entitatile din cadrul primăriei, inclusiv societatile comerciale la care 



 

Program de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Uricani 
 

 

 
 

107 

Primaria are calitatea de actionar pentru crearea unei baze de date la nivelul localităţii executand si 

urmatoarele atributiuni:  

✓ Participă la elaborarea programului de măsuri de eficienţă energetică prin propunerea de 

măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;  

✓ Analizează programul de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea 

măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta;  

✓ Transmite la Departamentul de Eficiență Energetică până la data de 30 septembrie a anului 

în care a fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică;  

✓ Calculează indicatorii de eficiență energetică conform Anexei nr. la contract…., care să 

permită evaluarea și compararea performantelor energetice locale, cu valori de referință 

medii înregistrate la nivel naţional şi/sau european; propune măsuri pentru îmbunătăţirea 

acestor indicatori;  

✓ Acordă consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achizitiile publice ale 

echipamentelor în vederea achiziţiei echipamentelor eficiente energetic şi verifică 

încadrarea acestora în cerinţele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind 

eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare;  

✓ Întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte 

pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, 

oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor 

echipamente eficiente energetic etc.)  

✓ Acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare 

privind eficienţa energetică;  

✓ Întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul pentru Eficienţă Energetică 

din cadrul Ministerului Energiei. Reprezintă Beneficiarul în relaţia cu Ministerul Energiei. 

 

Managementul energetic, aplicat într-o comunitate sociala, are ca principal obiectiv asigurarea 

unui consum al energiei judicios şi eficient, în scopul minimizarii costurilor energetice. Serviciile de 

management energetic prezintă o importanţă majoră în monitorizarea consumurilor energetice şi 

reducerea costurilor aferente acestora prin implementarea unui plan de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice ce conţine măsuri de eficienţă energetică care să conducă la economii de energie măsurabile 

şi cu efecte vizibile în scăderea costurilor cu energia.  

Acest lucru este posibil fie prin angajarea unui manager energetic atestat de Ministerului 

Energiei în cadrul societăţii respective, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu 

o societate prestatoare de servicii energetice, care are angajat cel un manager energetic atestat de 
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Ministerului Energiei. Astfel prin asigurarea unui management energetic eficient, operatorii economici 

vor beneficia de următoarele acțiuni:  

✓ Creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 

costurilor;  

✓ Responsabilizarea diferitelor compartimente din cadrul societăţii pe probleme energetice 

specifice şi realizarea unei bune comunicări între compartimente;  

✓ Dezvoltarea si utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice  

✓ Raportarea consumurilor si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a 

consumurilor  

✓ Identificarea metodelor de reducere a costurilor printr-un termen scurt de recuperare a 

investiţiilor  

✓ Asigurarea funcţionarii în parametrii optimi a instalaţiilor  

✓ Dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor 

prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie;  

✓ Asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice.  

 

Evaluarea managementului energetic din analiza multor programe de management energetic 

implementate în diferite sectoare de activitate a demonstrat că:  

✓ se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15%, in timp foarte scurt, cu costuri 

minime sau chiar fără costuri, doar prin aplicarea unui management energetic agresiv,  

✓ se pot obţine economii de energie şi băneşti de până la 30%, cu costuri mici şi medii, cu o 

perioadă scurtă de amortizare. Aplicarea unor astfel de măsuri este frecventă.  

✓ prin realizarea unor investiţii cu costuri mari în tehnologii şi echipamente moderne se pot 

obţine economii de 50-70%, perioadele de amortizare ajungând în aceste cazuri până la 5-

6 ani.  

Cel mai bun mod de a convinge echipa managerială de necesitatea unui Program de 

management energetic este de a prezenta rezultate prin calcule de eficienţă energetică şi analiză 

statistică a consumurilor şi costurilor.  

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice se reactualizează anual funcție de 

posibilitățile de finanțare si de capacitățile de execuție a proiectelor și se transmite la Ministerului 

Energiei pâna la 30 septembrie a anului în curs.  



ORGANIZARE 
NIVEL 

1 2 3 

Manager energetic Nici unul desemnat 

Atribuții desemnate, dar nu 

împuternicite  20-40% din timp este 

dedicat energiei 

 Recunoscut și împuternicit care are 

sprijinul municipalității 

Compartiment 

specializat EE 
Nici unul desemnat Activitate sporadică 

Echipa activă ce coordonează 

programe de eficiență  energetică 

Politica Energetică Fără politică energetică 
Nivel scăzut de cunoaștere și de 

aplicare  

Politica organizaționala sprijinită la 

nivel de municipalitate. Toți angajații 

sunt înștiințați de obiective și 

responsabilități 

Răspundere privind 

consumul de energie 
Fără răspundere, fără buget 

Răspundere sporadică, estimări folosite 

în alocarea bugetelor  

Principalii consumatori  sunt 

contorizați separat. Fiecare entitate are 

răspundere totala în ceea ce privește 

consumul de energie 

PREGATIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Colectare informații / 

dezvoltare sistem  bază 

de date 

Colectare limitată 
Se verifică facturile la energie/ fără 

sistem de bază de date 

Contorizare, analizare si raportare 

zilnică  

Există sistem de baza de date 

Documentație 

Nu sunt disponibile planuri, 

manuale, schițe  pentru clădiri și 

echipamente 

Exista anumite documente și 

înregistrări.. 

Existenta  documentație pentru clădire 

și echipament pentru punere în 

funcțiune 

Benchmarking 

Performanța energetică a 

sistemelor și echipamentelor nu 

sunt evaluate 

Evaluări limitate ale funcțiilor specifice 

ale municipalități 

Folosirea instrumentelor de evaluare 

cum ar fi indicatorii de performanță 

energetică 

Evaluare tehnică Nu exista analize tehnice Analize limitate din partea furnizorilor 

Analize extinse efectuate în mod 

regulat de către o echipa formată din 

experți interni și externi.  

Bune practici Nu au fost identificate Monitorizări rare 

Monitorizarea regulată a revistelor de 

specialitate, bazelor de date interne și 

a altor documente 

Crearea   PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 



 
Obiective Potențial 

Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au fost 

stabilite 

Nedefinit. Conștientizare mică a 

obiectivelor energetice de către alții în 

afara echipei de energie 

Potențial definit prin experiență sau 

evaluări. 

Îmbunătățirea 

planurilor existente de 

eficiență energetică 

Nu este prevăzută îmbunătățirea  

planurilor existente de eficiență 

energetică 

Există planuri de eficiență energetică 

Îmbunătățirea  planurilor stabilite; 

reflectă evaluările. Respectarea 

deplină cu liniile directoare și 

obiectivele organizației 

Roluri și Resurse  
Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic 

Sprijin redus din programele 

organizației 

Roluri definite și finanțări identificate. 

Program de sprijin garantate. 

Integrare analiză 

energetică 

 

Impactul energiei nu este 

considerat.  

Deciziile cu impact energetic sunt 

considerate numai pe bază de costuri 

reduse 

Proiectele / contractele includ analiza 

de energie. Proiecte energetice 

evaluate cu alte investiții. Se aplică 

durata ciclului de viață in analiza 

investiției 

Implementarea   PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat.  Comunicări periodice pentru proiecte.  
Toate părțile interesate sunt abordate 

în mod regulat.  

Conștientizarea  

eficienței energetice   
Nu există 

Campanii ocazionale de conștientizare 

a eficienței energetice.  

Sensibilizare și comunicare. 

Sprijinirea inițiativelor de organizare.  

Consolidare competențe 

personal 
Nu există Cursuri pentru persoanele cheie.  

Cursuri / certificări pentru întreg 

personalul.  

Gestionarea 

Contractelor 

Contractele cu furnizorii de 

utilități sunt reînnoite automat, 

fără analiză.  

Revizuirea periodică a contractelor cu 

furnizorii.  

Există politică de achiziții eficiente 

energetic. Revizuirea periodică a 

contractelor cu furnizorii.  

Stimulente  Nu există 
Cunoștințe limitate a programelor de 

stimulente. 

Stimulente oferite la nivel regional și 

național.  

Monitorizarea si Evaluarea  PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Monitorizarea 

rezultatelor 
Nu există Comparații istorice, raportări sporadice 

Rezultatele raportate managementului  

organizațional  

Revizuirea Planului de 

Acțiune 
Nu există Revizuire informală asupra progresului.  

Revizuirea planului este  bazată pe 

rezultate.  Diseminare bune practici  

NOTA: Marcarea căsuțelor este doar un exemplu de mod de completare.  
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TABEL CU SINTEZA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Sector consum Măsuri de economie de energie 
Indicator 

cantitativ 

Val. estimata 

a economiei 

de energie 

[tep/an] 

Val. estimata a 

reducerii 

emisiei de noxe 

[tone/an] 

Fonduri 

necesare 

[lei/euro] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada de 

aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier, pietonal, 

architectural, 

peisagistic 

- Inlocuirea lampilor de iluminat existente cu lampi cu LED-

uri. 

- Implementarea unui system de iluminat public intelligent. 

- Modernizare rețea telegestiune system de iluminat  

401 LED Reducere 

consum cu  

4,32 tep/an 

Reducere noxe 

12,43 tone/an 

26370000/ 

5392638 

-bugetul local,  

-fonduri externe 

nerambursabile, 

-bugetul de 

stat. 

2022-2027 

CLĂDIRI PUBLICE 

Gradinite 

Şcoli, licee si colegii 

Spitale 

Cladiri social-

culturale 

Cladiri 

administrative 

- termoizolarea pereților exteriori, 

- inlocuirea tâmplăriei,  

- izolarea planșeu peste ultimul nivel, 

- izolarea planșeu peste subsol, 

- reabilitarea și modernizarea, instalațiilor pentru încălzire și 

prepararea apei calde menajere, 

- instalarea panourilor solare pentru prepararea apei calde 

menajere, 

- monitorizarea si reglarea consumurilor de energie pentru 

asigurarea condiţiilor de confort interior, 

- refacerea instalatiei electrice si inlocuirea corpurilor de 

iluminat.  

38 unitati  Reducere 

consum 3,68 

tep/an) 

Reducere noxe  

10,88 tone/an 

61647400/ 

12606830 

-bugetul local,  

-fonduri externe 

nerambursabile,  

-bugetul de 

stat. 

2022-2027 

SECTOR REZIDENTIAL 

Cladiri 

rezidentiale 

- termoizolarea pereților exteriori, 

- inlocuirea tâmplăriei,  

- izolarea planșeu peste ultimul nivel, 

- izolarea planșeu peste subsol, 

- reabilitarea și modernizarea, instalațiilor pentru încălzire și 

prepararea apei calde menajere, 

- instalarea panourilor solare pentru prepararea apei calde 

menajere, 

- monitorizarea si reglarea consumurilor de energie pentru 

asigurarea condiţiilor de confort interior, 

- refacerea instalatiei electrice si inlocuirea corpurilor de 

iluminat. 

Reabilitare 

blocuri, 

Reabilitare 

retea de 

distributie 

energie 

electrică și 

agent 

termic 

 

Reducere 

consum  

124,01 tep/an 

Reducere noxe 

126,2 tone/an 

91166000/ 

18643353 

-bugetul local,  

-fonduri 

externe, 

-bugetul de 

stat 

2022-2027 



TRANSPORT  

Transport local - Aplicarea transportului rutier ecologic 

- Montarea stațiilor de încărcare vehicule electrice 

- Achiziția de vehicule electrice 

 Reducere 

consum N/A 

Reducere noxe 

N/A tone/an 

48617300/ 

9942188 

fonduri externe 

nerambursabile 

bugetul local,  

bugetul de stat 

2022-2027 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

FRONT POINT CONSULTING S.R.L. 
Municipiul Iasi, jud. Iasi, Str. Silvestru nr. 26-36 

Telefon: +40 771 106 202 
                +40 757 118 434 
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