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GLOSAR DE TERMENI 

 

AFM - Autoritatea Fondului pentru Mediu 

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

CASA VERDE - Programul privind instalarea sistemului de încălzire care utilizează energii regenerabile, 

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 

SME/EMS - Sistemul de Management Energetic/Energy Management System 

HCL - Hotărâre a Consiliului Local 

PIEE - Program de îmbunătățire a eficienței energetice 

NRA - Nivel de Referință Actual 

ADR - Agentia de Dezvoltare Regionala 
 

DEFINIȚII 

 

Datele privind activitatea: Datele privind activitatea cuantifică activitatea umană care are loc pe 

teritoriul autorităţii locale. 

Semnatar al convenţiei: Autoritatea locală care a semnat Convenţia Primarilor. 

Anul de referinţă: Anul de referinţă este anul în care se vor compara realizările obţinute la obiectivul 

reducerii emisiilor până 2020. 

Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE): Cuantifică cantitatea de CO2 emisă datorită consumului de 

energie pe teritoriul semnatarului Convenţiei în anul de referinţă. 

Factori de emisie: Factorii de emisie sunt coeficienţi care permit calcularea emisiilor per unitate de 

activitate. 

Energie electrică ecologică (verde) certificată: Electricitate care respectă criteriile de garantare a 

originii electricităţii produse din surse de energie regenerabilă stabilite în Directiva 2001/77/CE şi 

actualizate în Directiva 2009/28/CE. 

Necesarul de încălzire pe zile (NIZ): Indică necesarul de încălzire dintr-un anumit an. 

Evaluarea ciclului de viaţă (ECV): Metodă care ia în considerare emisiile pe durata unui întreg ciclu de 

viaţă al materiei prime sau vectorului energetic. De exemplu, emisiile din întregul ciclu de viaţă al 

petrolului includ emisii provenite din extracţia ţiţeiului, rafinare, transport, distribuţie şi combustie. 

Producţia locală de căldură: Producerea pe teritoriul autorităţii locale a căldurii care se vinde / distribuie 

ca produs către utilizatorii finali. 

Producţia locală de electricitate: Producerea (la scară redusă) a electricităţii pe teritoriul autorităţii 

locale. 

Inventarul de Monitorizare a Emisiilor (IME): Inventarul emisiilor pe care autoritatea locală îl 

realizează pentru a măsura progresele înregistrate în încercarea de atingerea a ţintei stabilite. 

Ţinta pe cap de locuitor: Autoritatea locală poate decide să stabilească „ţinta pe cap de locuitor”. În 

acest caz, emisiile din anul de referinţă sunt împărţite la populaţia existentă în anul respectiv, iar ţinta 

pentru anul 2020 este calculată acea bază. 

Teritoriul autorităţii locale: Zona geografică aflată între limitele administrative ale entităţii guvernate de 

autoritatea locală. 

 

În anexe se regaseste și un „Dictionar de termeni eficiență energetică” cf Directivei 27/2012 a 

Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene. 
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INTRODUCERE 
 

În cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a oricarei comunități locale, regionale ori naționale, unul 

din obiectivele specifice este legat de politica privind problemele energetice, de aceea orice Strategie 

privind evoluția viitoare a unei comunității durabile și sustenabile, trebuie să-și fixeze un astfel de orizont 

spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică. Aceasta trebuie să fie abordarea ce se 

dorește a fi integrată pe întreaga arie de manifestare a proceselor de îmbunătățire a eficienței energetice și 

care este urmată, implicit, de elaborarea unui „Program de îmbunătățire a eficienței energetice” (PIEE) și 

a unui „Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă” (PAED). Definirea și elaborarea acestora, reprezintă un 

instrument puternic și important în elaborarea unei viziuni pe termen mediu și lung, care să definească 

cerințele și pragmatismul eficientizării consumului de energie pe teritoriul Uniunii Europene și a 

întregului continent european. 

În documentul de evaluare a studiului de impact care a stat la baza promovării Directivei nr.27/2012 

cu privire la eficiența energetică, se precizează că: “Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de 

reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020 în raport cu un scenariu de referință. 

Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de tone echivalent petrol (Mtep) de energie primară 

(consumul intern brut minus utilizările neenergetice) până în 2020 comparativ cu consumul prevăzut 

pentru anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel European. 

Întrucât progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt satisfăcătoare, principalul obiectiv al 

prezentei evaluări a impactului este de a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în 

toate sectoarele care prezintă un potențial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un actor 

important în ceea ce privește orientarea pieței către produse, clădiri și servicii mai eficiente, datorită 

volumului ridicat al cheltuielilor publice.” 

De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv orientativ 

de cel puțin 27% la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030, în comparație cu 

proiecțiile privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va fi reexaminat până 

în 2020, luând în considerare un nivel al UE de 30%. 

Orașele consumă în prezent 80% din totalul energiei și generează 75% din totalul emisiilor de 

carbon planetare. Se estimează că 70% din populația mondială va locui în 2050 în orașe. Singura soluție 

viabilă la aceste aglomerări va fi să creăm orașe sustenabile. 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 precizează că: „Obiectivul general al 

strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe 

termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard 

de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării 

durabile.” 

În vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale este 

creșterea eficienței energetice. 

Pentru început, România și-a asumat rolul important necesar pentru elaborarea și realizarea politicii 

naționale de eficiență energetică, astfel că a introdus obligații specifice cu privire la realizarea 

programelor municipale de eficientă energetică, prin OG nr.22/2008 (încă de la transpunerea Directivei 

nr.32/2006). 

Pentru consolidarea rolului său important în strategia națională, Guvernul a elaborat un nou act 

normativ, respectiv Legea nr.121/2014 cu privire la eficiența energetică, care transpune Directiva 

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

- obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 

20.000 de locuitori; 
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- extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice până la nivelul 

localităților cu peste 5.000 de locuitori. 

Aceste obligații prevăzute în legislația pentru eficiență energetică, este imperios necesar să fie 

urmate și completate cu prevederi legislative care să sprijine autoritățile locale în accesul la date 

energetice de calitate, precum și în realizarea unei planificări energetice durabile și sustenabile la nivel 

local. 

Astfel, și pe plan național, se conturează un instrument viabil (o pârghie de multiplicare a efectelor 

benefice prin eficientizarea energiei), care va fi pus la dispoziția autorităților locale, odată cu lansarea 

unor programe naționale de sprijin financiar menite să ajute municipalitățile să creeze proiecte exemplare 

de energie durabilă (atât pentru creșterea eficienței energetice cât și pentru valorificarea inteligentă a 

resurselor locale de energie regenerabilă). 

Tot in sprijinul acestei idei benefice comunităților și mediului înconjurător, cu implicații asupra 

îmbunătățirii calității vieții populației în general, se remarcă obligativitatea existenței documentelor 

programatice și operaționale privind eficiența energetică prevăzuta în Ghidurile de accesare fonduri 

europene nerambursabile prin Programele Operationale Regionale, în special pe axele 3 și 13 (POR 3- 

Axa prioritară 3.1 și 3.2 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”si  POR 

13 „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”). 

In plus, Strategia Națională 2016-2020 are în vedere ca, din cele 3,4 milioane locuințe aflate în 

clădiri colective, cel puțin 1,4 milioane locuințe sunt pretabile reabilitării termice, adică cel puțin 70 

milioane m2 de fațadă în sistem ETICS (cu numele generic „sistem termoizolant compozit de fațadă” 

ETICS), denumit în continuare sistem integrat (sau sistem compact în accepțiunea SC 007). 

Ținând cont de cele de mai sus și de situația actuală din teren, practic prezentul „Program de 

îmbunătățire a eficienței energetice” (PIEE) pentru orașul Ghimbav pe perioada 2018-2030, este 

structurat în 5 capitole şi are 6 anexe, după cum urmează: 

Capitolul 1 - capitol introductiv care prezintă cadrul în care este realizat programul de îmbunătăţire 

a eficienţei energetice. 

Capitolul 2 - capitol care prezintă elemente descriptive ale localitatii Ghimbav. 

Capitolul 3 - capitol tehnic, care prezintă date tehnice pentru toţi factorii ce generează consum 

energetic. 

Capitolul 4 - capitol care prezintă programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice-obiective, 

proiecte prioritare şi surse de finanţare. 

Capitolul 5 - capitol în care vor fi monitorizate rezultatele programului. 

In plus, documentul are 6 anexe, distribuite in interiorul documentului (3) și atașate acestuia (3): 

La exterior: 

Anexa 1 - Matricea de evaluare din punctul de vedere al managementului energetic 

Anexa 2 - Fişă de prezentare energetică a localităţii Ghimbav 

Anexa 6 - Sinteza Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

La interior: 

Anexele sunt numerotate astfel în conformitate cu Ghidul de realizare a programului de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice realizat de către ANRE. Astfel, există 3 anexe ce prezintă metodologii 

de lucru şi sunt incluse în prezentul document fără să fie menţionate explicit ca şi anexe: 

Anexa 3 - ”Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al sectorului 

rezidenţial”- este înglobată în capitolul 3.2 Date tehnice despre sectorul rezidenţial. 

Anexa 4 - „Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al sectorului 

transporturi”- înglobată în realizarea capitolului 3.4 Date tehnice pentru sectorul transporturi. 

Anexa 5 - ”Metodologia de stabilire a proiectelor prioritare”- înglobată în cadrul capitolului 4.3 

Proiecte prioritare. 

În consecinţă, a fost păstrată numărătoarea anexelor în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de 

către ANRE, anexele 3,4 şi 5 fiind înglobate in interiorul prezentului document. 
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1. Preocupările Orașului Ghimbav în domeniul eficienței energetice 

 

În spiritul conceptelor și obiectivelor rezultate, coroborat cu Directiva UE nr.27/2012 și Legea 

nr.121/2014, autoritățile locale dețin un rol cheie în punerea lor în operă pentru atenuarea schimbărilor 

climatice. Conform statisticilor, peste jumătate din consumul general de energie și emisiile de CO2 sunt 

asociate cu activitățile urbane (conform site-ului „Conventiei primarilor”, înființată în 2008, orașele 

semnatare promovează măsuri de sprijinire a punerii în aplicare a obiectivului UE de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea 

atenuării și adaptării la schimbările climatice / https://www.eumayors.eu/about/covenant-initiative/objectives-and-

scope.html). 

Orașele consumă în prezent 80% din totalul energiei și generează 75% din totalul emisiilor de 

carbon planetare. Se estimează că 70% din populația mondială va locui în 2050 în orașe. 

Singura soluție viabilă la aceste aglomerări va fi să creăm orașe sustenabile. 

Conform studiului „Eficiența energetică în companiile din România”, realizat de EnergyPal cu 

suportul Valoria (în 2018), în România, 69% dintre companii spun clar că nu au strategii de reducere a 

emisiei de bioxid de carbon și nici nu au implementat un sistem de contorizare inteligentă a 

echipamentelor principale, 17% nu știu, și numai 14% au făcut pasul acesta spre eficiența energetică. 

Această situație este prezentă în 46% dintre companiile respondente din construcții și imobiliare, 77% din 

alimentație și agricultură, 64% din producție industrială, 70% din utilități și energie și 66% din 

transporturi. 

Conform unor date cf. ICE, 1990, structura emisiilor de bioxid de carbon, pe sectoare de activitate 

arată (Tab.1) încă o mare dependență de funcționarea termocentralelor pe bază de carbune (Tab.1 - 

Emisia de CO2, pe sectoare de activitate) dar și forma de conversie a energiei primare ca sursă de căldură, 

cu o mare eficiență energetică (Tab.2-Eficiența utilizării energiei primare): 

 
Tab. 1 - Emisia de CO2, pe sectoare de activitate la nivel national 

Nr. 

crt. 
Activități Procente (%) 

1 Centrale termoelectrice 37 

2 Domeniu casnic 20 

3 Industrie  19 

4 Transport  18 

5 Servicii și comert 4 

6 Rafinarii  3 

 
Tab. 2 - Eficiența utilizării energiei primare 

Nr. 

crt. 
Domeniu de utilizare 

Eficiență 

(%) 
Utilitate 

1 Schimbatoare de caldura  80 Caldura  

2 Centrale electrice 35 Electricitate 

3 Motoare Diesel 30 Mecanica  

4 Motoare de benzina 20 Mecanica 

5 Sisteme de iluminat 6 Lumina 

6 Incalzire electrica 100 Caldura 

7 Motoare electrice 90 Mecanica 

 

Ca atare, autoritățile locale trebuie să devină actorii principali în vederea punerii în aplicare a 

politicilor energetice durabile și trebuie să fie recunoscute și sprijinite în eforturile depuse. 

Planificarea energetică locală reprezintă una dintre preocupările autorităților Orașului Ghimbav. 

https://www.eumayors.eu/about/covenant-initiative/objectives-and-scope.html
https://www.eumayors.eu/about/covenant-initiative/objectives-and-scope.html
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După anul 2000, Comisia Europeană a elaborat mecanisme prin care s-au creat în țările UE Agenții 

pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului în parteneriate cu municipalitățile și autoritățile 

locale, prin programul european SAVE II. Scopul acestor agenții, în primii 3 ani de funcționare, a fost 

acela de a elabora Strategia Energetică Locală. 

Printre ale mecanisme create în spațiul UE se numără și participarea la proiectul european Model 4 - 

”Managementul domeniului energetic la nivel local” (Proiectul MODEL a fost finanțat de Comisia 

Europeană prin programul ”Energie Inteligentă - Europa” (2007-2010), și susținut de ADEME, Agenția 

Franceză pentru Managementul Energiei și Mediului). 

Din motive obiective, ținând de dezvoltarea și evoluția socio-economică sinuoasă după 1989, orașul 

Ghimbav nu s-a circumscris programului „Model 4” sau SAVE II, dar a făcut toate diligențele în anul 

2017 să adere la „Convenția Primarilor” (inițiativă lansată în UE în anul 2008). 

Prin HCL nr.56/11.05.2017, primarul orașului Ghimbav a fost mandatat să semneze 

„Convenţia Primarilor” pentru climă și energie. 

 Acest demers vine ca rezultat al unui amplu efort de modernizare urbană, începând cu anul 2013, 

când Primaria Orașului Ghimbav a demarat acțiuni concrete de analiză și decizie pentru a se ralia 

tendințelor europene în materie de eficiență energetică și dezvoltare durabilă și sustenabilă, cu scopul clar 

declarat de a se alătura astfel efortului comun al autorităților locale europene pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră. 

 Concret, într-o prima etapă, s-a elaborat un prim Plan de Actiuni privind Energia Durabilă 

(PAED), care a fost aprobat prin HCL nr.55/31.10.2016. 

 Acesta a constituit un document politic necesar dezvoltării comunității locale, fiind realizat pe 

termen scurt 2016-2018. În acest an a intrat într-un proces de revizuire. 

Nivelul de referință pentru consumurile energetice analizate pentru orașul Ghimbav s-a calculat 

pentru anul 2012. 

Un Program onest privind Îmbunătățirea Eficienței Energetice va fi întocmit în baza datelor istorice 

de referință și de evoluția comunității până cel puțin cu un an în urma întocmirii. În speță, anul 2017. 

Conform art.9, alin. 12 din Legea nr.121/2004, Primăria Ghimbav are obligația să conceapă și să 

realizeze un Plan de Îmbunatățire a Eficienței Energetice (PIEE) în care se includ măsuri pe termen scurt 

și măsuri pe termen mediu spre lung, de 3-6 ani. 

 

Fig. 1 - Schema de interconectare a strategiilor, politicilor și programelor de îmbunătățire a eficienței energetice 
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„Convenția primarilor” reprezintă principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile 

locale și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea 

surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun 

atingerea și depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în anul 

2020 și cu 40% până în anul 2030. 

După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia, 

Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a susţine şi sprijini eforturile depuse de 

autorităţile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. Structurile de guvernanţă 

locale deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât 

aproximativ 80% din consumul de energie şi respectiv emisiile de CO2 aferente sunt asociate activităţilor 

urbane. 

În anul 2017 Orașul Ghimbav a decis să adere la această ambiţioasă iniţiativă a Comisiei 

Europene, care se adresează direct autorităţilor locale şi cetăţenilor. Prin HCL nr.56/11.05.2017, 

primarul orașului Ghimbav a fost mandatat să semneze Convenţia Primarilor pentru climă și 

energie, alăturându-se astfel efortului global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar 

prin adresa nr.1294/02.02.2018 a fost confirmată apartenența la această asociere europeană. În 

termen de 2 (doi) ani va trebui să furnizeze Convenției un PAED pentru a pastra statutul de 

membru al acestui prestigios for. 

În Romania, potrivit estimărilor prezentate în AR4 al IPCC, se așteaptă o creștere a temperaturii 

medii anuale față de perioada 1980-1990 similară întregii Europe, existând diferențe mici între 

rezultatele prognozate ale modelelor în ceea ce privește primele decenii ale secolului XXI și mai mari în 

ceea ce privește sfârșitul secolului (http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf): 

- între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029; 

- între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție de scenariu (ex. între 2,0°C și 2,5°C în cazul 

scenariului care prevede cea mai scăzută creștere a temperaturii medii globale și între 4.0°C și 5.0°C în 

cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere a temperaturii). 

Motivele pentru care s-a dorit aderarea la Convenția Primarilor și elaborarea Planului de Acțiune 

pentru Energie Durabilă (PAED) sunt următoarele: 

- îmbunătățirea calității vieții; 

- crearea de “locuri de muncă verzi” noi și atractive; 

- contribuția generală la atractivitatea orașului; 

- îmbunătățirea atractivității locației pentru comerţ și industrie; 

- susținerea creșterii economice; 

- diminuarea riscurilor; 

- atragerea de investiții; 

- alinierea la politicile internaționale și naționale legate de reducerea emisiilor de CO2. 

Aderarea la Convenţia primarilor a impus adoptarea Angajamentului primarilor care prevede 

următoarele obiective principalele: 

▪ depăşirea obiectivelor UE pentru anul 2020, de reducere cu cel puţin 20 % a emisiilor de CO2 pe 

teritoriile administrate, prin punerea în aplicare a planurilor de acţiune privind energia durabilă în 

domeniile proprii de competenţă; 

▪ elaborarea unui Inventar privind emisiile de gaze cu efect de seră, care să stea la baza Planului de 

acţiune privind energia durabilă; 

▪ elaborarea şi aprobarea în decurs de un an de la aderare, a Planului de acţiune privind energia 

durabilă; 

▪ adaptarea structurilor autorităţii locale, prin asigurarea de resurse umane şi financiare suficiente, 

în vederea îndeplinirii acţiunilor necesare; 

▪ mobilizarea societăţii civile pentru dezvoltarea Planului de acţiune, prezentând în linii generale 

politicile şi măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor acestui plan; 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTR ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

12 

▪ diseminarea experienţei acumulate şi know-how-ul cu alte unităţi teritoriale. 

Pentru inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră a fost stabilit anul de referință 2012, an pentru 

care au fost disponibile cele mai cuprinzătoare date privind consumurile energetice în Orașul Ghimbav. 

(cf. extras din PAED 2018 Ghimbav). 

De asemenea, prin apariția legii, a normelor de aplicare și a ghidurilor specifice, s-a creat un cadru 

și 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. 

 

2. Convenţia Primarilor privind clima şi energia. Concept, forma, obiective, planificare, 

actiuni, masuri, monitorizare 

 

La nivelul Uniunii Europene Convenţia Primarilor privind clima şi energia este considerată drept 

„cea mai mare iniţiativă urbană la nivel mondial privind clima şi energia”. Convenţia Primarilor privind 

clima şi energia reuneşte câteva zeci de mii de autorităţi locale şi regionale care și-au propus și au luat 

decizia, în mod voluntar, să îndeplinească obiectivele UE privind clima şi energia pe teritoriul lor. 

Noii semnatari se angajează actualmente să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 40 % până în 2030 

şi să adopte o abordare integrată în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi 

adaptarea la acestea. 

Convenția Primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale 

constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul 

implementării politicilor lor privind energia și clima. 

Autoritățile locale învecinate, de dimensiuni mici și mijlocii, pot și ele decide să se alăture, în 

anumite condiții, ca grup de semnatari. 

Angajamentele semnatarilor Convenției sunt legate de cadrul de politici al UE privind clima și 

energia: pachetul privind clima și energia pentru 2020 pentru semnatarii care s-au alăturat între 2008 și 

2015 (prin care se obligă la o reducere a emisiilor de bioxid de carbon CO2 cu 20%) și pachetul privind 

clima și energia pentru 2030 și Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice pentru semnatarii 

care s-au alăturat după 2015. 

Semnatarii Convenției se angajează să adopte o abordare integrată pentru atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea. Aceștia trebuie să elaboreze, în primii doi ani de la aderare, un plan de 

acțiune privind energia durabilă și climă (numit în continuare PAED), cu scopul de a reduce emisiile de 

CO2 cu 40 % până în 2030 și de a spori reziliența (capacitatea de a rezista cu succes, a avea anduranță) la 

schimbările climatice. 

Stadiu actual al activității „Convenţia Primarilor” (consultare în data de 28.06.2018): 

 & 7.755 semnatari; 

 & 252.629.868 locuitori angrenați în UE; 

 & PAED: 6.855 cereri depuse, din care 6.038 aprobate. 

Pentru a fi membri în Convenție, UAT-urile se angajează să parcurgă următorii 4 (patru) pași: 

PAS 1. Fixarea unui nivel de referință pentru consumul anual de energie (cronologic, nivelul de 

referinta se stabileste cu câtva ani în urmă și măsurat în MWh/an), drept bază de lucru pentru calculul și 

transpunerea acestuia în emisii de bioxid de carbon (CO2) pe teritoriul propriu (și măsurat în tep/cf. 

ANRE-tone echivalent petrol). 

PAS 2. Conceperea unor obiective țintă, globale și sectoriale, pentru obținerea unor reduceri 

semnificative de bioxid de carbon (CO2); instrumente și unități de măsură. În țară există, publicate în 

ghidurile programelor de finanțare, prin liniile de finanțare POR și MDRAP. 

PAS 3. În termen de maxim un an de la acceptarea aderării în Convenție, trebuie realizat un Plan de 

Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED), în concordanță cu Ghidul existent și a colaborării strânse între 

actorii comunitari implicați: instituții, cetățeni, agenți comerciali/investitori. 

http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=anduran%C8%9B%C4%83%2C&
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PAS 4. Monitorizarea și prezentarea, din doi în doi ani, a unui Raport de implementare și progres 

(aprobat prin HCL), pentru evaluarea, verificarea și, dacă este cazul, actualizarea PAED. Scopul final 

fiind acela de a obține o reducere a emisiilor de bioxid de carbon (CO2), cu până la 40% până în 2030, 

față de baza nivelului de referință. 

Un prim pas este stabilirea unui nivel de referinţă, pas care trebuie să realizeze evaluarea situaţiei 

curente și să răspundă întrebării: Unde ne aflăm? 

- Convenţia Primarilor pune la dispoziţie un formular de raportare pentru inventarierea consumului 

și a producţiei de energie (în MWh/an), transpuse în emisii de CO2 (IRE). Se va consemna nivelul și 

evoluţia consumului de energie și a emisiilor de CO2 (reprezentat pe sector/domeniu și purtător de 

energie). 

- O lipsă legată de acest formular, remarcată de către OER (Asociatia Oraşe Energie România – 

OER, afiliată Convenției), și care-și propune o soluție de rezolvare, este folosirea a două tipuri de unități 

de măsură diferite (una pe format european, în [MWh/an], și una ce se regăsește în legislația românească- 

[tep]. Propunerea cere transcrierea datelor în Inventarul de Referinţă și în [tep]/[an], conform cerintelor 

ANRE. 

 

 
Fig. 2 - Conventia Primarilor- pasii de urmat pentru obtinerea și pastrarea calitatii de membru 

sursa: https://www.eumayors.eu/ (cf.Oficiul pentru Convenția primarilor 2016). 

 

Notă: „Oficiul pentru Convenția primarilor” răspunde de coordonarea generală a inițiativei. Este 

alcătuit din rețele de autorități locale și regionale – Energy Cities, Climate Alliance, CEMR, 

EUROCITIES și FEDARENE, care lucrează în strânsă cooperare cu ECOFYS, Fresh Thoughts și IFOK. 

Pentru o înțelegere mai lesnicioasă a tipologiei de documente programatice folosite în activitatea de 

îmbunătățire a acțiunilor și activităților de reducere a consumurilor energetice, mai jos se fac descrieri 

succinte ale conținutului PAED și PIEE, precum și o corelare a lor, în concordanță cu cerințele și 

recomandările Comisiei Europene și a legislatției românești. 

https://www.eumayors.eu/
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A. PAED - Pregătirea planului de acţiune 

 

Elaborarea planului 

Procesul de pregătire și elaborare a planului de acțiune trebuie să răspundă la întrebarea simplă 

Cum se ajunge acolo? 

Notă: Planul trebuie să conţină o descriere clară a acţiunilor strategice pe care autoritatea locală 

intenţionează să le întreprindă pentru a-şi îndeplini angajamentul până în 2030. Ca atare, se intocmeste o 

listă de acțiuni, denumită generic „Formularul de raportare PAED”, acțiuni/măsuri care vor deveni 

capitole importante în generarea, implementarea și monitorizarea planului de acţiune. 

Formularul de raportare PAED, necesită descrierea fiecărei măsuri/acţiuni după cum urmează: 

• denumire, descriere măsură/acţiune de economisire de energie în mod eficient; 

• serviciul, persoana sau societatea responsabilă de acest demers; 

• perioada de implementare a planului de acţiune; 

• costuri estimative ale planului de acţiune; 

• economia de energie estimată [MWh/an și/sau tep/an]; 

• producţia de energie regenerabilă estimată [MWh/an]; 

• reducere emisii de CO2 estimată [t/an]; 

• indicator cantitativ [tep/an]; 

• sursa de finanţare (locală, națională, regională, europeană); 

• formular de raportare PIEE. 

 

Monitorizarea, verificarea şi reactualizarea Planului 

Monitorizarea este ultima parte foarte importantă a procesului PAED. 

La momentul aderarii, semnatarii Convenţiei Primarilor s-au angajat să prezinte un raport de 

evaluare la fiecare al doilea an după admitere și un Raport de implementare efectivă la fiecare 4 ani. 

Acest Raport va avea dublu scop: va reface Inventarul de Referinţă și va evidenţia rezultatele obținute, în 

raport cu planificarea. 

În Tabel 3, de mai jos, se creionează un tip de tabel ușor de folosit în acțiunea de evaluare și 

raportare. 
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Tab. 3 - Emisii de CO2 din diferite surse pe sectoare de activitate. 

Gaz 

natural

Gaz 

lichid
Păcură Motorină Benzină Lignit Cărbune

Alţi 

combustibili 

fosili

Uleiuri 

din plante
Biocombustibil 

Alte tipuri 

de biomasă

Energie 

termică 

solară

Energie 

geotermală

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Non-ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETS 
(nerecomandat)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

TOTAL

ALTE SECTOARE 

NEENERGETICE

Gestionarea deşeurilor

Gestionarea apelor reziduale

Alte sectoare neenergetice

Agricultură, silvicultură, pescuit

ALTELE 

Subtotal

Transportul privat şi comercial  

Transportul public 

TRANSPORT

Parcul municipal de vehicule

Subtotal

Industrie

Iluminatul public

Clădiri rezidenţiale

Clădiri și echipamente/instalaţii 

terţiare (nemunicipale)

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/ 

INSTALAȚII ȘI INDUSTRII
 

Clădiri și echipamente/instalaţii 

municipale

Sector

CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh], emisii CO2  [t] / emisii echiv. CO2  [t]

Energie 

electrică

Agent 

termic/de 

climatizare

Combustibili fosili Energie din surse regenerabile
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B. PIEE - Scurta descriere a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

 

Eficienţa energetică constituie o caracteristică aflată în centrul tuturor strategiilor internaţionale 

destinate dezvoltării inteligente şi durabile şi a tranziţiei către o economie eficientă. 

În esență, un „Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE)” conține câteva capitole (4-6 

la număr), prin care se instituie un algoritm de lucru privind colectarea unor date specifice aferente unui 

spațiu localizat de regulă în limitele unui UAT, crearea unei referințe pentru constituirea unei baze de 

date, analiza acesteia și sinteza unor propuneri concrete de măsuri și proiecte fezabile, finanțabile, 

măsurabile cantitativ și calitativ, precum și monitorizarea progreselor înregistrate în îmbunătățirea 

efeicienței energetice. De regulă, un astfel de PIEE acoperă câteva domenii cheie: planificarea urbană, 

achiziție și implementare de noi instrumente și tehnologii de eficientizare a consumului energetic 

(inclusiv noi surse de finanțare), noi surse de energie necovenționale și o educație cât mai de timpuriu 

pornită, privind folosirea cât mai eficientă și economică a surselor de energie aflate la dispoziție. 

În Legea nr.121/2014 se prevede printr-un ghid orientativ o structură minimală precum cea de mai 

jos: 

Capitolul 1 - capitol introductiv care prezintă cadrul national, european și local în care este realizat 

programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice. 

Capitolul 2 - capitol care prezintă elemente descriptive ale localității supuse planificării eficienței 

energetice (în acest caz, orașul Ghimbav). 

Capitolul 3 - capitol tehnic, care prezintă date tehnice pentru toţi factorii ce generează consum 

energetic (conține diverse date tehnice generate de folosirea energiei, în diversele ei forme de 

manifestare, pentru sistemele și sectoarele de activitate: sistemele de iluminat public, sectorul rezidențial, 

sectorul clădiri publice, sectorul transport, date tehnice privind potențialul de producere și utilizare 

proprie mai eficientă a energiei regenerabile la nivel local, etc.). 

Capitolul 4 - capitol care prezintă programul efectiv de îmbunătăţire a eficienţei energetice-

obiective, proiecte prioritare şi surse de finanţare. 

Capitolul 5 - capitol în care sunt cuprinse proceduri de cum vor fi monitorizate rezultatele 

programului. 

Suplimentar (așa cum s-a stipulat și mai sus), documentul are și cîteva anexe: 

Anexa 1 - Matricea de evaluare din punctul de vedere al managementului energetic; 

Anexa 2 - Fişă de prezentare energetică a localităţii Ghimbav; 

Anexa 3 ”Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al sectorului 

rezidenţial”- este înglobată în capitolul 3.2 Date tehnice despre sectorul rezidenţial; 

Anexa 4 - „Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al sectorului 

transporturi”- înglobată în realizarea capitolului 3.4 Date tehnice pentru sectorul transporturi; 

Anexa 5 - ”Metodologia de stabilire a proiectelor prioritare”- înglobată în cadrul capitolului 4.3 

Proiecte prioritare; 

Anexa 6 - Sinteza Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice. 

A fost păstrată numărătoarea anexelor în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de către ANRE, 

anexele 3,4 şi 5 fiind înglobate în cadrul documentului numit PIEE. 

 

C. Corelare PAED - PIEE 

 

Sectoare/domenii PAED versus PIEE 

Mai jos se prezintă în tabelul 4, comparativ în sinteză, domeniile acoperite de PAED și PIEE: 

A. Domeniile acoperite de PAED  și 

B. Domenii acoperite de PIEE 
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Tab. 4 - Domeniile acoperite de PAED și PIEE 

A. Domeniile acoperite de PAED  B. Domenii acoperite de PIEE 

1. Clădiri, echipamente/instalaţii şi 

Constructii Industriale 

• clădiri publice; 

• clădiri din sectorul terţiar; 

• clădiri rezidenţiale; 

• iluminat public municipal. 

1. Planificarea teritoriului 

• planificarea urbană strategică; 

• planificarea transporturilor/mobilităţii; 

• standarde pentru renovări şi construcţii 

noi. 

2. Transport 

• flotă municipală; 

• transport public local; 

• transport privat şi comercial. 

2. Achiziţii publice de produse și Servicii 

• reglementări locale de eficienţă 

energetică și de utilizare de surse 

regenerabile de energie. 

3. Producţia de energie 

• producţia de energie electrică; 

• sistemul centralizat de încălzire. 

3. Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate 

• servicii de asistenţă tehnică şi consultare; 

• sprijin financiar şi subvenţii; 

• campanii de sensibilizare şi educare. 

4. Management deșeuri 

• colectare selectivă; 

• reciclare deșeuri. 

  

 

Așa după cum se observă, la o simplă lecturare, Tab.4 conține o sinteza a conceptelor, ideilor și 

politicilor publice, gândite și aplicate într-o comunitate pentru creșterea eficienței energetice în ansamblu 

(apanaj al PIEE) și corespendentul pragmatic al transferului acestora asupra măsurilor, acțiunilor și 

activităților ce vor fundamenta, finanța, realiza și monitoriza o reducere a consumurilor energetice și, 

implicit, a emisiilor de CO2 (merit ce revine unui PAED bine localizat). 

Ca o consecință firească, se naște o corelare între cele două instrumente programatice ce trebuie să 

răspundă întrebării: Ce aduce nou PIEE faţă de PAED? 

În esență, față de PAED, un program PIEE aduce în prim-plan 3 (trei) noi parametri extrem de utili 

cuantificării calitative și cantitative a eficienței energetice și, simultan, identifică și câteva dificultăţi în 

implementarea PIEE: 

 
Tab. 5 - Corelare PIEE – PAED 

 Noutăţi PIEE faţă de  PAED  Dificultăţi în implementarea PIEE 

1. Indicatori de eficienţă energetică (care să 

permită evaluarea și compararea 

performantelor energetice locale, cu valori de 

referinţă medii înregistrate la nivel european): 

a. • Lipsa unei metodologii de elaborare 

 • Indicatori privind modului de gestionare a 

serviciilor de utilităţi publice 

b. • Lipsa unor modele matematice de calcul și 

conversie 

 • Indicatori pentru sistemul de iluminat c. • Lipsa de specialiști în domeniu, un număr 

redus de manageri energetici pentru localităţi 

 • Indicatori pentru sectorul rezidenţial   

 • Indicatori pentru sectorul clădiri publice   

 • Indicatori pentru sectorul transport public   

2. Chestionare de evaluare a capacităţii de 

management energetic local 

  

 • o formă de indicatori care să ofere 

informaţii asupra bazelor de date existente și 

procedurilor de gestiune energetică aplicate 

  

3. Fișa de prezentare energetică (o listă 

sintetică) 

  

 

În concluzie, o entitate publică la nivel local, regional sau național trebuie să aibă permanent în 

vedere o multitudine de factori sociali, economici, de mediu, etc., care trebuie atent identificați, analizați, 
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evaluați și corelați cu diverse strategii și politici publice și administrative, pentru a asigura comunității 

succes în dezvoltarea durabilă și sustenabilă pentru o viaţă calitativ mai bună (a ansamblului om-natură). 

Ca întreg ansamblul de funcții, politici, strategii, planuri, programne, măsuri și activități corelative 

să fie coerent și funcțional, este necesară armonizarea cel puțin a următoarelor elemente constitutive: 

-  Planificarea teritoriului; 

- Mobilitatea în teritoriu; 

-  Gestionarea deșeurilor; 

- Sănătatea publică; 

- Educaţia preventivă 

-  Adaptarea la schimbările climatice; 

- Managementul energetic; 

-  Reducerea emisiilor. 

În plus trebuie să existe o hartă clară de trasabilitate (din punctul de început până la cel terminus!), 

plecând de la dezideratul general privind armonizarea legislației europene, văzut ca obiectiv european și 

trecând prin cel național (necesar pentru îndeplinirea cerinţelor Legii nr.121/2014), care va trebui să se 

țină cont și de obiectivele cuprinse în strategiile regionale (județene) în domeniu pentru satisfacerea 

obiectivului local, văzut ca punct final (care este cel mai adecvat realităților comunității care își dorește 

îmbunătățirea eficienței sale energetice). 

Scopul Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) al Orașului Ghimbav se referă la: 

- punerea în aplicare a unor măsuri în favoarea eficienței energetice, a proiectelor privind energia 

regenerabilă și a altor acțiuni în materie de energie în diverse domenii de activitate ale autorității locale; 

- punerea în aplicare a unor programe și acțiuni destinate să economisească energia în clădirile 

publice și în blocurile de locuințe existente (construite în perioada 1950-2018); 

- punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a consumurilor de energie în sfera serviciilor 

comunitare de utilități publice, în principal transportul public și iluminatul public; 

- informarea și motivarea cetățenilor, întreprinderilor și altor părți interesate la nivel local, cu 

privire la modul de utilizare a energiei în mod cat mai eficient; 

- realizarea unui plan energetic local coerent, susținut financiar și politic de comunitatea locală. 

Programul Energetic al Orașului Ghimbav a făcut un prim pas spre existență, prin elaborarea și 

adoptarea conform H.C.L. nr.55/31.10.2016 a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Orașului 

Ghimbav 2012-2020 (PAED), și a constituit principalul fundament pentru imbunătățirea eficienței 

energetice. 

Anul 2012 a fost stabilit ca an de plecare pentru Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2, an 

pentru care au fost disponibile cele mai cuprinzătoare date privind consumurile energetice în Orașului 

Ghimbav. Menționăm că noul PAED, reactualizat în anul 2018 a fost aprobat prin HCL 

nr.104/31.07.2018. 

Pentru întocmirea inventarului emisiilor de CO2 s-au identificat sursele principale de emisii de CO2, 

ceea ce a permis adoptarea măsurilor de reducere. Având în vedere că Planul de Acţiune pentru Energie 

Durabilă urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei energetice în sfera de responsabilitate directă a administraţiei 

locale, precum şi în sectoarele care pot fi influenţate prin decizii politice şi măsuri administrative, IRE se 

realizează pe baza consumului final de energie pentru orașul Ghimbav. 

Inventarul de referință al emisiilor cuantifică emisiile directe de CO2 rezultate în urma arderii 

combustibililor fosili pe teritoriul orașului Ghimbav, în instituții și clădirile rezidenţiale, precum şi 

emisiile indirecte de CO2 rezultate la producerea de energie necesară sistemului de încălzire/răcire. 

Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat realizarea unei baze de date 

electronice în domeniul energetic. Această bază de date se va actualiza permanent fiind o măsură a PAED 

de realizare a managementului energetic. De asemenea, această bază de date va servi ca instrument de 

bază în faza de monitorizare a implementării PAED. 
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După realizarea PAED într-o primă etapă, s-a inițiat o nouă etapă pe drumul eficientizării energiei 

la nivel local și în anul 2017, prin HCL nr.56/11.05.2017, primarul orașului Ghimbav a fost mandatat 

să semneze Convenţia Primarilor pentru climă și energie (pentru o noua sesiune de aderare la această 

inițiativă europeană, alăturându-se astfel efortului comun al autorităților locale europene pentru reducerea 

a emisiilor de gaze cu efect de seră). Prin adresa de răspuns a organismului coordonator al 

Convenției Primarilor,  cu nr.1294/02.02.2018, a fost confirmată apartenența la această asociere 

europeană. 

Prin semnarea Convenției Primarilor, Orașul Ghimbav s-a angajat să: 

- depășească obiectivele stabilite de Uniunea Europeană pentru anul 2020, reducând cu cel puțin 

20% emisiile de CO2 din teritoriile administrate; 

- elaboreze un Inventar de Referință al Emisiilor de CO2, ca bază a Planului de Acțiune pentru 

Energie Durabilă (PAED); 

- întocmească un „Plan de Măsuri” pentru reducerea emisiilor de CO2 până în anul 2020, ca parte 

integrantă a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED); 

- adapteze structurile administrative pentru implementarea Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă (PAED); 

- mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă (PAED); 

- organizeze “Zilele Energiei” și să împărtășească experiența acumulată. 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Orașului Ghimbav 2012-2020 reprezintă un 

document programatic, care definește acțiunile și măsurile ce vor fi întreprinse la nivel local, în vederea 

atingerii obiectivului general de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, față de anul de 

referință (2012) . 

Astfel, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav se concentrează pe 

următoarele domenii de intervenție: 

 Clădiri și instalații aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terțiar, clădiri rezidențiale, 

iluminat public); 

 Transport (flota municipală, transport public, transport privat și comercial); 

 Sistem centralizat de furnizare energie termică (producție, transport și distribuție); 

 Producție de energie locală (instalații termice solare și fotovoltaice solare, cogenerare de înaltă 

eficiență, instalații termice cu combustibil biomasă); 

 Planificare urbană (planificare urbană strategică, Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, dezvoltare 

de reglementări locale în sprijinul construcțiilor durabile); 

 Achiziții (reglementări locale de eficiență energetică, reglementări locale de utilizare surse de 

energie regenerabilă, cu respectarea principiilor cuprinse în Directiva Eco-Design); 

 Comunicare (servicii de asistență tehnică și consultare, suport financiar și subvenții, campanii de 

informare/ conștientizare/ responsabilizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor Municipale ale 

Energiei); 

 Managementul deșeurilor (colectare selectivă, reciclare). 

În prezent, Orașul Ghimbav a încheiat procesul de reactualizare (iunie 2018) a PAED-ului, și acesta 

urmează să fie implementat și monitorizat în privința rezultatelor (pe parcursul următorilor 4 ani de 

activitate). 

Referitor la sursele de finanțare a planului PAED, respectiv pentru Finanțarea Proiectelor de 

Eficientizare Energetică cuprinse în el, avem câteva modalități consacrate de apelare la: 

- Fonduri proprii; 

- Fonduri europene structurale nerambursabile (POR, POIM, etc.); 

- Contracte de tip ESCO (Energy Services Companies); 

- Contracte de tip EPC (Energy Performance Contracting); 

- Finanțări acordate de bănci și firme de leasing. 
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3. Locul Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) în cadrul Strategiei de 

dezvoltare locală durabilă (SDD) 

 

Un principiu fundamental în realizarea unei dezvoltari durabile și sustenabile pe termen lung este 

legat de administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilitățile generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

Planificarea integrată și judicioasă a resurselor energetice, reprezintă un instrument eficient și 

totodată o condiție prealabilă importantă pentru dezvoltarea durabilă. 

Având în vedere toate acestea și, totodată, necesitatea asigurării continuității procesului de 

planificare integrată a resurselor energetice, obiectivele Programului de Îmbunătățire a Eficienței 

Energetice (PIEE) al Orașului Ghimbav 2018–2030 sunt în strictă concordanță cu obiectivele 

principalelor documente politice de dezvoltare durabilă în domeniul eficienței energetice ale Orașului 

Ghimbav, respectiv: 

- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Ghimbav 2014-2024, actualizată, document în care s-

a analizat importanța îmbunătățirii efecienței energetice pe proiecte integrate; 

- Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav, editiile 2012-2020 și  2018-2030. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă (document programatic de politici publice), unul 

din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice; de aceea Programul de Îmbunătățire 

a Eficienței Energetice – PIEE 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. 

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani (de preferat 8-10 ani), contribuie la creșterea 

capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului Local al Orașului 

Ghimbav 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 

orașului Ghimbav și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului. 

Trebuie subliniată necesitatea de integrare a obiectivelor strategice și a măsurilor prevăzute în 

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE, cu cele stabilite de Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă – PAED (rezultat din asumarea de către orașului Ghimbav a angajamentelor prevăzute 

de aderarea la Convenția Primarilor – cea mai mare inițiativă europeană a municipalităților angajate în 

combaterea la nivel teritoriului propriu a efectelor schimbărilor climatice). Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă – PAED al orașului Ghimbav pentru perioada 2012-2020, aprobat prin hotărâre de 

Consiliu Local în 2016, este deja în implementare (nu s-a realizat încă primul raport de monitorizare a 

implementării PAED); acest raport va fi menit să constate, în urma derulării acțiunilor prevăzute, 

rezultate pozitive în evoluția orașului Ghimbav către reducerea impactului consumului energetic asupra 

mediului înconjurător. 

La fel de pragmatic, încă de la începutul anului 2015, România a lansat spre dezbatere o serie de 

politici, strategii şi planuri de acţiune prvind informatizarea autorităţilor publice şi introducerea urgentă a 

tehnologiilor informatice ca suport de oferire a serviciilor publice către instituţii, cetăţeni şi firme. 

Acestea pot fi implementate rapid, prin voinţa autorităţilor şi a altor actori prezenţi în societatea 

românească şi prin proiecte care să fie finanţate de bugetul de stat şi fonduri europene. 

Există bugete foarte generoase pentru informatizarea României, prevăzute în Programele 

Operaţionale din exerciţiul financiar 2014-2020. 

Un exemplu de bună practică este legat de introducerea foarte recentă a sistemelor de plată 

electronică/digitală a taxelor şi impozitelor cetăţenilor şi firmelor către bugetele statului. 

Dar cel mai mare salt conceptual în acest sens, îl reprezintă apariţia unor proiecte pilot naţionale sau 

locale, prin care se dă startul competiţiei pentru apariţia primelor comunităţi urbane sau rurale total 

digitalizate, denumite generic „Smart City”. 
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Termenul de Smart City este utilizat pentru a desemna orașele care apelează intensiv la tehnologiile 

noi "tip Smart" dedicate îmbunătățirii serviciilor publice, creșterii nivelului de confort al cetățenilor din 

localitățile urbane și rurale, eficientizării consumurilor de resurse și reducerii cheltuielilor pe termen 

mediu și lung. 

Uniunea Europeană a lansat o iniţiativă importantă privind dezvoltarea durabilă a oraşelor 

inteligente, materializată prin „Convenţia Primarilor”, prin care oraşele din Europa îşi asumă rolul de 

factori activi ai procesului de modernizare şi protejarea mediului. 

 

Oraşe inteligente (Smart Cities)-Generalități 

Semnatarii Convenţiei Primarilor care s-au angajat politic să atenueze schimbările climatice şi care 

au dezvoltat un plan de acţiune holistic privind energia durabilă în teritoriile lor pot beneficia şi de 

componenta tehnologică a politicii energetice europene. Iniţiativa Smart Cities sprijină un număr limitat 

de proiecte mari tehnologice la nivel urban şi regional care conţin măsuri de pionierat în domeniul 

utilizării durabile şi al producerii de energie, precum şi în domeniul mobilităţii. 

Un Oraş Inteligent nu poate să se bazeze numai pe tehnologizare, el trebuie să integreze în egală 

măsură şi ceea ce numim „Industriile Culturale și Creative (titulatură sub care intra şi IT-ul)”. 

Acestea ar trebui să fie acele elemente care să construiască în următorii 15 ani un nou pilon 

economic sustenabil pentru Brașov şi Ghimbav, alături de ceilalţi piloni existenţi deja: de turism, 

producție industrială și agricultură. Este o ipoteză de altfel comună și pentru ceilalți poli de creștere din 

România care parcurg deja același demers strategic. Rolul Industriilor Creative de generator de produse și 

servicii pentru afaceri competitive globale este unul în care Brașovul are nevoie de măsuri radicale ale 

majorității factorilor relevanți pentru a construi un ecosistem productiv. 

Prin intermediul acestui proiect, Telekom și Cisco introduc în România soluții pentru orașul 

viitorului care vor face viața cetățenilor mai ușoară. În același timp, aceste soluții ajută administrațiile 

locale să devină mai eficiente și să își reducă o parte din costurile operaționale. 

Pornit pe acelaşi drum în urmă cu câţiva ani, oraşul Ghimbav a reuşit să își închege o bună strategie 

de dezvoltare durabilă şi a realizat câteva obiective importante: 

- a mobilizat energii şi personal creator în procesul de conceptualizare şi definire a traiectoriei de 

urmat de comunitatea ghimbăveană în următoarele două decenii; 

- a realizat ample studii şi documentaţii privitoare la situația existentă pe fiecare arie de interes şi a 

definit priorităţile de dezvoltare; 

- a inițiat o serie de 7 proiecte ce urmează a fi implementate în perioada următoare prin atragerea 

de granturi din fonduri europene, nerambursabile, din domeniul resurselor şi consumurilor energetice, al 

mobilității urbane (accesibilizare; îmbunătățirea infrastructurii rutiere); al infrastructurii de utilități; din 

domeniul educaţiei preșcolare, primare, gimnaziale şi liceale; al restaurării şi valorificării monumentelor 

de patrimoniu aflate pe teritoriul UAT; 

- a definitivat şi lansat brandul de oraş; 

- a finalizat “Concursul de soluții de arhitectură pentru dezvoltarea urbană a orașului Ghimbav”; 

- a întocmit studii de specialitate în domeniul arheologic şi a patrimoniului istoric al localităţii, al 

sociologiei şi al antropolgiei urbane; 

- a întocmit D.A.L.I. pentru Biserica Evanghelică de secol XIV; 

- a demarat întocmirea documentației pentru reabilitarea celor două obiective istorice de categoria 

B, respectiv Biserica Ortodoxa “Sf.Treime” și Casa din str.Școlii nr.259; 

- a întocmit Planul de Mobilitate Urbană Durabiă (PMUD) pentru reducerea consumurilor 

energetice şi lista de proiecte specifice; în acest context, pentru înțelegerea corectă a strategiilor și 

instrumentelor europene ce se folosesc pentru întocmirea unui plan de mobilitate urbană sustenabilă, 

UAT Ghimbav, prin “Consorțiu Ghimbav” a participat în perioada decembrie 2017-iunie 2018, la un 

schimb de bune practici în domeniul mobilității urbane în cadrul proiectului “CIVITAS SPL2” alături de 

alte 20 de orașe din Europa; 
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- a întocmit Studiu de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru iluminatul inteligent pe întreg 

teritoriul UAT Ghimbav; 

- a reactualizat Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED); 

- a inițiat studii privind posibilitatea de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul imobilelor 

aflate în propietatea UAT-ului şi, împreună cu celelalte proiecte mai sus amintite, să fie realizate ca 

proiecte de investiții şi modernizare prin accesarea de fonduri nerambursabile; 

- a întocmit documentația şi a obținut finanțarea prin PNDL pentru proiectul tehnic referitor la 

dezvoltarea infrastructurii de învățământ primar; 

- a continuat proiectele de infrastructură şi din domeniul social; 

- a căutat forme noi de parteneriat şi surse alernative de finanţare pentru proiectele actuale şi de 

viitor. 

- a adoptat politici fiscale și comerciale după cum urmează: 

 a facilitat investitorilor edificarea construcțiilor cu destinație industrială, servicii, logistică 

prin concesionarea de terenuri pe perioade de 49 ani, conform prevederilor legale; 

 a imbunătățit și extins infrastructurile de rețele de utilități și de transport în zona industrială; 

 a continuat implementarea proiectelor tehnice de extindere a infrastructurii rutiere locale şi de 

iluminat public în zona rezidențială nouă; 

 dezvoltarea arealelor și zonelor industriale este sprijinită prin aplicarea unor cote mici de 

impozitare; 

 au oferit terenuri în regim de concesiune pentru construirea de locuințe în zona sud-

vestică/DN73B tinerilor care își găseau loc de muncă pe platforma industrială din Ghimbav și 

doreau să se reloce definitiv în localitate; 

 au implementat proiectul privind realizarea de locuințe sociale prin edificarea blocului de 

apartamente în zona cartierului Florilor. 

 

Concluzii: 

- economia orașului Ghimbav a înregistrat o creștere vizibilă în ultimii ani, pe fondul unor proiecte 

mari de investiții derulate de mediul economic local, cu sprijinul autorităților locale. Colaborarea dintre 

primărie și agenții economici locali urmează să fie cel puțin la fel de fructuoasă și pe viitor, mai ales în 

condițiile în care agenții economici au în implementare sau și/au planificat noi proiecte majore de 

investiții pe raza orașului, în timp ce autoritatea locală poate beneficia de fonduri europene și naționale 

importante în vederea sprijinirii activității economice a orașului, in special prin proiecte de infrastructură, 

educatie, cultură, mediu social si mediu inconjurător; 

- sectorul industrial este foarte dezvoltat și diversificat, și există premisele necesare unei dezvoltări 

sustenabile și în viitor, mai ales în condițiile în care autoritatea locală se angajează să asigure necesarul de 

infrastructură și utilități publice, pentru ca aceste unități să poată opera în condiții foarte bune, dar și să ia 

măsurile care se impun pentru adaptarea forței de muncă la nevoile pieței și pentru promovarea economiei 

locale pe plan intern și internațional; 

- creșterea economică a orașului ca și a zonei metropolitane este influențată negativ de dependența 

mai ridicată a acestuia față de sectorul industriei prelucrătoare, precum și de subdezvoltarea sectorului 

terțiar cu valoare adăugată puțin ridicată prin comparație cu alți poli de creștere precum București și Cluj, 

cu o dezvoltare rapidă datorită dezvoltării sectoarelor de activitate IT&Software care au pus valoare 

foarte mare; 

- Zona Metropolitană Brașov se confruntă cu un fenomen de migrare a tinerilor înalt calificați către 

marile centre universitare, mai ales București și Cluj-Napoca, ceea ce determină potențialul mai scăzut 

pentru dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată ridicată, precum și numărul relativ redus al firmelor 

înființate de studenți și tineri sub 30 de ani. Rata antreprenoriatului este, per ansamblu, mai redusă decât 

în cazul Capitalei și a Clujului; 

- economia orașului, ca întreaga economie a Zonei Metropolitane Brașov, este tot mai dependentă 

de activitatea marilor companii cu capital străin și de exporturile acestora, care generează peste 40% din 

cifra de afaceri totală, mai ales în industrie, în timp ce întreprinzătorii locali continuă să domine 

activitățile precum agricultura, construcțiile și unele servicii. Instalarea investitorilor străini în zonă a 
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condus la modificarea structurală a producției industriale și a exporturilor, prin migrarea către produse 

competitive pe piața externă dar care nu sunt brevetate în țară ci sunt doar manufacturate; 

- conform statisticilor privitoare la evoluția demografică, și forța de muncă din orașul Ghimbav va fi 

afectată de fenomenul de „îmbătrânire”, pe fondul scăderii sporului natural; 

- va crește cererea de forță de muncă mediu calificată, în detrimentul forței de muncă înalt calificată 

care va migra către piața muncii din Europa, din acest motiv este necesar ca UAT Ghimbav să creeze 

infrastructura educațională pentru domeniile de vârf ale industriei care activiează pe raza localității; 

- deși gradul de industrializare este relativ ridicat și activitatea economică în creștere, nivelul mediu 

de salarizare este scăzut comparativ cu alte poluri de dezvoltare. În acest context numărul mai redus de 

studenți din Brașov, în comparație cu marile centre universitare din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, 

Timișoara) face zona mai puțin atractivă pentru dezvoltarea activităților cu valoare adăugată ridicată care 

utilizează preponderent tineri absolvenți de studii superioare (IT&C, consultanță, servicii financiare, 

cercetare-dezvoltare etc.), ceea ce reprezintă un dezavantaj în procesul de creștere economică locală; 

 - rata șomajului a scăzut semnificativ față de anii 2000, mai ales pe fondul migrației externe și 

interne a populației tinere și înalt calificate, a pensionărilor înainte de limita de vârstă, a creșterii 

numărului de persoane casnice, însă există încă o serie de categorii sociale foarte expuse riscului de 

excluziune de pe piața muncii: tinerii sub 25 de ani, persoanele de peste 50 de ani, ambele categorii cu o 

pregătire teoretică și practică în mare parte neadecvată cerințelor actuale de pe piața muncii, persoanele 

de etnie romă, persoanele cu dizabilități etc. 

- o provocare importantă pe care trebuie să o aibă în vedere UAT și la care trebuie să aibă pregătite 

soluții este relocarea marilor companii către zone cu facilități fiscale mai bune și în special cu mână de 

lucru mai ieftină; acest aspect ar determina un număr mare de șomeri; zone industriale dezafectate, 

poluante; 

- pregătirea dezvoltării infrastructurii serviciilor de turism și turism sectorial (cultural; shoping; de 

tratament, etc.) prin dezvoltarea unui centru de agrement; în comparație cu ceilalți poli de creștere din 

România, municipiul Brașov deține deja o poziționare favorabilă în cazul activităților din sfera serviciilor 

medicale private, a comerțului cu ridicata, a turismului, a recuperării deșeurilor, dar înregistrează 

performanțe relativ reduse în cazul unor sectoare foarte dinamice, competitive și cu forță de muncă bine 

remunerată (IT&C, servicii financiare și asigurări, inginerie, cercetare-dezvoltare etc.); 

- susținerea și încurajarea tinerilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul serviciilor 

(unități de cazare, de alimentație publică, etc.); 

- noile direcții de creştere pe termen mediu: cercetare / inovare / antreprenoriat / creativitate- 

pregătirea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în parteneriat cu agenții economici; universitatea 

Transilvania; sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare de la nivelul zonei metropolitane este unul relativ 

slab dezvoltat în context național, în termeni de bugete, număr de furnizori și output științific, în principal 

pe fondul alocării insuficiente de fonduri de la bugetul de stat, a lipsei unei culturi a inovării în rândul 

firmelor și a populației, dar și a transferului tehnologic insuficient promovat și susținut. Aceste structuri 

asociative vitale pentru competitivitatea economiei metropolitane necesită însă măsuri suplimentare de 

consolidare a capacității proprii de a furniza servicii de interes comun membrilor, mai ales în domeniul 

cercetării - dezvoltării, producției, promovării, internaționalizării etc.; 

- încurajarea operatorilor economici pentru dezvoltarea pe plan local a centrelor de cercetare, a 

incubatoarelor de afaceri. Ca un exemplu, AIRBUS doreşte să înfiinţeze, împreună cu Camera de 

Comerț Româno-Franceză (CCIFER) și Camera de Comerț Româno-Germană (AHK) un cluster de 

furnizori locali pentru fabrica Airbus Helicopters de la Ghimbav și să susțină furnizorii români să crească 

în competențe, cu scopul final de a repune România pe harta aeronauticii mondiale. Iar printre cei care 

colaborează deja cu Airbus se numără și compania Sonovision, care și-a arătat disponibilitatea chiar de a 

deschide un centru de inginerie la Brașov, pentru a veni în întâmpinarea solicitării Airbus pentru noul 

proiect de elicoptere H215M. Sonovision realizează în prezent pentru Airbus manualele de reparație 

pentru Super Puma iar în cursul anului 2017 „IAR Ghimbav a semnat acordul de parteneriat cu Airbus 

Helicopters pentru încă zece ani, urmând ca la Braşov să fie produse elicoptere multirol H215M”  

(Mediafax); 

- încurajarea atragerii de fonduri pentru dezvoltare și extindere a mediului de afaceri prin POR 

2014-2023 sau alte tipuri de finanțări; 
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- o mai mare implicare a UAT pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea durabilă a localității, 

pentru dezvoltarea resurselor umane proprii în scopul rezolvării problemelor cu care se va confrunta în 

viitorul apropiat; 
 

Notă: 

Planul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE), realizat în conformitate cu prevederile legii 

nr.121/2014, privind eficiența energetică, art.9 alin. (12), (13), (14) se întocmește o singura dată și se 

actualizează anual. 

Raportarea către Departamentul de eficientă energetică din ANRE se va realiza până la 30 

septembrie anual și va cuprinde: 

- în anul 2015 se va transmite Programul de îmbunătățire a eficientei energetice integral realizat în 

conformitate cu prezentul ghid (nu mai este cazul!); 

- în anii următori 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; 

- totodată este realizată și analizată situația la nivelul autorității locale a implementării sistemului de 

management energetic (vezi Anexa 1- Matrice de evaluare din punctul de vedere al managementului 

energetic). 

 

1. CADRUL LEGISLATIV 
 

 Legea nr.121/ 2014 privind eficiența energetică în vigoare de la 04.08.2014, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr.574 din 01.08.2014, modificată și completată prin Legea nr.160/2016 în 

vigoare de la 29.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr.562 din 26.07.2016. 

În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art.9 alin. (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 în 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: 

a) sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice în care includ masuri pe termen 

scurt și masuri pe termen de 3-6 ani; 

b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau sa încheie un 

contract de management energetic cu o persoana fizica atestata în condițiile legii sau cu o persoana 

juridica prestatoare de servicii energetice agreata în condițiile legii. 

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

elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiență Energetică și se 

transmit Departamentului pentru Eficiență Energetică (din ANRE) până la 30 septembrie a anului în 

care au fost elaborate.” 

În conformitate cu art. 7 alin.(1): 

„Administrațiile publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu 

performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care această achiziție corespunde cerințelor de 

eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui 

nivel suficient de concurență, astfel cum este prevăzut în anexa nr.1.” 

Notă: 

a) În realizarea Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE), autoritățile locale vor lua 

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

energie (contorizarea inteligentă), promovarea serviciilor energetice, etc.; 

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

 Hotărârea de Guvern nr.1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare 

durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, în vigoare de la 08.12.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr.824 din 08.12.2008; 

 Hotărârea nr.1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 

2007 - 2020, în vigoare de la 19.11.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.781 din 19.11.2007, 

actualizată pentru perioada 2011-2020; 

 Hotărârea de Guvern nr.219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie 

termică utilă, în vigoare de la 23.03.2007, consolidată la data de 06.10.2015 pe bază publicării în 

Monitorul Oficial, Partea I nr.200 din 23.03.2007; 

 Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, în vigoare de la 01.01.2007, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.451 din 23.07.2013, completată și modificată prin O.G. 

nr.13/2016; Legea nr.156/2016; 

 Ordonanța de urgență nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

în vigoare de la 22.04.2013, formă consolidată la data de 06.10.2015, pe bază publicării în Monitorul 

Oficial, Partea I nr.230 din 22.04.2013, cu modificările aduse prin O.U.G. nr.103/2013; O.U.G. 

nr.24/2014; O.U.G. nr.30/2014; O.U.G. nr.58/2014; O.U.G. nr.69/2014; O.U.G. nr.92/2014 și O.G. 

nr.19/2015; 

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

regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordin nr.1341 cu aplicare la Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

 Plan de creștere a numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero - 

Plan revizuit și actualizat, iulie 2014-MDRAP; 

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Orașului Ghimbav 2014-2020 a fost  întocmit 

în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) 

aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, conf. art.9 alin (12) din Legea eficienței 

energetice nr.121/2014. 

 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 
 

2.1. Localizarea Orașului Ghimbav 

Descrierea generală a localităţii, prin care este prezentată situaţia actuală la nivelul Orașului 

Ghimbav, cuprinde atât date generale (localizare, climă, sau evoluţie statistică a populaţiei și/sau a 

fondului de locuinţe), precum şi anumite date specifice performanţelor privind consumurile de energie. 

Ghimbav este una dintre cele 9 (nouă) localități cu statut de oraș sau municipiu al județului Brașov 

și, fiind amplasat doar la 7 km distanță de Municipiul Brașov, în mod firesc face parte din componența 

Zonei Metropolitane Brașov-ZMB. Județul Brașov este unul dintre cele 6 (șase) județe componente a 

euroregiunii Centru. Regiunea Centru (una dintre cele 265 de euroregiuni existente la nivelul întregii UE) 

este mai bine cunoscută prin acronimul ADR Centru-Regiunea 7. 

 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

27 

 

 

Fig. 3 - Harta administrativ-teritorială a Regiunii de Dezvoltare Centru 

Sursa: Google maps 

 

 

 

Fig. 4 - Harta Județului Brașov 

Sursa: Google maps 
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Fig. 5 - Harta județului Brașov cu Zona Metropolitană Brașov- ZMB 

Sursa: Google maps 

 

 

Fig. 6 - Harta Zonei Metropolitane Brașov - ZMB 2005 

Sursa: Google maps 
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Fig. 7 - Harta Zonei Metropolitana Brașov - ZMB 2017 

Sursa: Google maps 

 

Dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Braşov depinde de capacitatea acesteia de a genera 

tehnologii şi produse competitive. Din acest punct de vedere, politicile locale de dezvoltare vizează 

orientarea investiţiilor finanţate prin programele operaţionale către sectoarele unde vor genera maximum 

de impact, în special în termeni de atragere de investiţii şi dezvoltare economică. Zona Metropolitană 

Braşov reprezintă un parteneriat pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea municipiului şi a localităţilor 

ce-l înconjoară. 

În acest moment, peste 60% din populaţia Europei trăieşte în zone metropolitane ce reprezintă 

pilonii dezvoltării durabile. La nivelul Europei există 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute. 

Dintre acestea 50 sunt membre ale Reţelei Europene a Regiunilor şi Zonelor Metropolitane (METREX). 
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Fig. 8 - Harta orașului Ghimbav (rețeaua stradală) 
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Fig. 9 - Harta orașului Ghimbav (zonarea orașului în raport cu Aeroportul International Ghimbav-Brasov) 

 

 

 

Fig. 10 - Harta orașului Ghimbav (conectivitatea principalele zone rezidențiale, comerciale și industriale) 
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Coordonate geografice 

Orașul Ghimbav este situat în zona de câmpie piemontană, importantă pentru agricultură, în 

apropierea municipiului Brașov, pe drumul european E68, calea ferată de la Brașov la Făgăraș, la 

intersecția unor importante căi de comunicație de-a lungul râului Ghimbășel. 

In context national, orașul Ghimbav este așezat în partea centrală a țării, având urmatoarele 

coordonate geografice: 45 grd. 39 min. lat. N. 25 grd. 36 min. long. E, la cca. 170 km de București, 

capitala țării. 

Orașul Ghimbav este situat la 7 km vest de municipiul Brașov pe drumul național DN 1 și calea 

ferată Brasov – Sibiu, lângă polul de creștere național din regiunea de dezvoltare Centru si se afla  la o 

altitudine medie de 535 m. Localitatea ocupă o suprafață de 2707 ha, pe care trăiește o populație de 6.028 

de locuitori. 

Orașul nu dispune de suprafețe împădurite, în afara sălciilor aflate pe cursul râurilor. Rețeaua 

hidrografică este formată din două râuri, ambele având un debit mic și făcând parte din bazinul 

hidrografic superior al Oltului: 

- Ghimbășelul care strabate orașul; 

- Bârsa care delimitează spre vest aria orașului Ghimbav de cea a orașului Codlea. 

Datorită celor două pârâuri teritoriul orașului cuprinde două forme de relief distincte: 

- zona de luncă, situată de o parte și de alta a albiilor celor două pârâuri; 

- zona de terasă depresionară situată cu câțiva metri mai sus față de luncă, în vestul localității. 

Clima orașului Ghimbav este temperat-continentală, cu o temperatura medie anuală de 8 grade 

Celsius. Media anuală a precipitațiilor este 780 mm. 

Localizarea orașului este favorabilă, fiind așezată în zona de câmpie piemontană, importantă pentru 

agricultură, în apropierea municipiului Brașov, la intersecția unor importante căi de comunicație de-a 

lungul Ghimbașelului, toți acești factori permițând o dezvoltare armonioasă din punct de vedere 

economic. 

Starea mediului 

În anul 2014, suprafaţa totală a orașului Ghimbav era de 2.707 ha, din care 1.802 ha reprezentau 

suprafaţa agricolă și 905 ha suprafață neagricolă. Din suprafața agricolă 1.625 ha suprafaţa arabilă, 153 ha 

păşunile, 24 ha fânețe iar suprafața neagricolă era ocupată de 77 ha ape, bălți, 729 ha construcții, 35 ha căi 

de comunicații și căi ferate și 64 ha terenuri degradate și neproductive. 

Date climaterice 

Clima orașului Ghimbav este temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 8 grade 

Celsius. Înghețurile timpurii (luna octombrie) și cele târzii (sfârșitul lui aprilie) se resimt direct în 

eșalonarea muncilor agricole și mai ales în culturile specifice locale (cartof, sfecla de zahăr, legume, 

zarzavat, păioase). Deasemeni, aceasta influiențează și consumurile energetice pentru încălzire. 

La nivelul localității se interferează vânturile de vest care provoacă căderi de apă în special 

primăvara și toamna și vânturile de est care influențează prin scăderi de temperatură și troienirea 

zăpezilor. Din punct de vedere seismic localitatea se încadrează în macrozona seismică caracteristică 

gradului 7 (scara Richter). 

Media anuală a precipitațiilor este de 780 mm. 

Date hidrogeologice - hidrologice 

Rețeaua hidrografică este formată din două râuri: Ghimbășel, care străbate orașul și Bârsa care 

delimitează spre vest aria orașului Ghimbav de cea a orașului Codlea, ambele având un debit mic și 

facând parte din bazinul hidrografic superior al Oltului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_european_E68
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Bra%C8%99ov%E2%80%93F%C4%83g%C4%83ra%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ghimb%C4%83%C8%99el
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Resursele solului: datorită evenimentelor tectonice care au cuprins zona Carpaților de Curbură și a 

agenților externi, subsolul este constituit din balast, rezerve mari de pietriș, bolovăniș și nisip, de origine 

aluvionară care se găsesc în albia minoră și majoră a râului Bârsa. 

Apele freatice se găsesc la adâncimi de: 

- 0,5 metri – în lunci cu soluri hidromorfice mlăștinoase, turboase; 

- 0,5 - 1 metri – în lunci și pe șesul aluvial cu soluri hidromorfe; 

- 1 – 2 metri – în lunci și pe șesul aluvial cu soluri hidromorfe și soluri gleizate puternic; 

- 2 – 3 metri – în lunci, șes aluvial, terase inferioare; 

- 3 – 5 metri – cu soluri freatic umede; 

- 5 metri – culmi, versanți, terase superioare. 

Flora este specifică depresiunilor intramontane din zonele temperat continentale. În general fauna 

nu diferă mult de cea din restul țării, cu precizarea că fauna cinegetică lipsește. 

Date pedologice 

Studiile efectuate în zona orașului Ghimbav prezintă soluri predominante, solurile de luncă (mai 

exact cele aluvionare). 

În perimetrul orașului Ghimbav se remarcă o stratificație constituită din depozite sedimentare 

cuaternare dispuse peste un fundament geologic calcaros de vârsta cretacicului superior. În succesiunea 

litologică a acestor depozite de suprafață întâlnim complexul de pietriș cu nisip, în care sunt dispuse 

haotic la adâncimi variabile și având grosimi diferite, lentile de materiale coezive, precum praf argilos, 

nisip și nisip prăfos, argilă, etc. 

La suprafața terenului peste aceste depozite sedimentare se găsește o cuvertură de sol vegetal având 

grosimi aproximative între 0,80 metri – 1,00 metru. 

În vatra localității pot exista zone cu umpluturi până la 2,50 m. 

Starea economică 

- Din punctul de vedere al dezvoltării, pe teritoriul orașului Ghimbav se regăsesc două componente 

puternic dezvoltate ale economiei: agricultura și industria. Agricol, în special s-a dezvoltat cultura 

cerealelor iar din punct de vedere industrial, Ghimbavul reprezintă un nod aeronautic foarte important 

(construcție și mentenanță), la care se adaugă o platformă industrială puternic dezvoltată (informaţie în 

conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Ghimbav). 

- Din punctul de vedere al telecomunicaţiilor şi utilităţiilor, localitatea dispune de acoperire pe toate 

tipologiile: telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune prin cablu şi internet. Primăria dispune de o 

centrală telefonică proprie. La nivelul localității există o infrastructură a utilităţilor foarte bine dezvoltată. 

La momentul elaborării PIEE, orașul dispunea de alimentare la reţeaua de apă şi canalizare, electricitate și 

gaze naturale, iar încălzirea se realiza în sistem individualizat, fie cu ajutorul sistemului de centrale 

proprii pe gaze sau pe baza altor surse de energie (lemn de foc, centrale pe combustibili fosili). Nu există 

sistem de termoficare/încălzire centralizată. 

Aşezarea Ghimbavului în imediata apropiere a Municipiului Brașov, care se află într-o continuă 

dezvoltare urbană, are ca şi efect un proces de urbanizare accelerată, lucru valabil de altfel pentru toate 

localitățile zonei Metropolitane și a celor din judeţul Brasov. Suplimentar, în dinamica de dezvoltare a 

orașului Ghimbav, se observă şi un fenomen de creştere a populaţiei, generat în special de migraţia 

locuitorilor Municipiului Brașov și din alte localităț limitrofe, sau chiar din alte județe învecinate. 

Conform datelor furnizate de către INSSE, în perioada 2008-2016, populaţia orasului Ghimbav a 

înregistrat o creştere continuă, ajungând la jumatatea anului 2016, la aproximativ 6.028 persoane. Un 

efect al acestei migraţii a fost şi puternica dezvoltare a domeniului imobiliar, orașul Ghimbav fiind una 

dintre zonele limitrofe ale Brașovului cele mai căutate de către dezvoltatorii imobiliari. 
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Datorită apropierii de municipiul Brașov, a accesului direct la căi de comunicaţii importante (cum 

este si inelul 1 al centurii Brașov și Autostrada A1, construcție de perspectivă), precum și la zona 

comercială din apropierea acesteia, a unei dezvoltari apreciabile a unor parcuri industriale în zonă (la 

nivelul anului 2016 erau angajate 6.274 de persoane în Ghimbav) orașul Ghimbav se va bucura de o 

dezvoltare constantă și accelerată. 

- Din punctul de vedere al Transportului în comun, acesta este 100% dependent de cel al 

municipiului Brașov și al județului (la limita administrativă), neexistând la nivelul orașului un sistem de 

transport propriu (există în schimb un Studiu de Fezabilitate întocmit în anul 2017, pentru înființarea unui 

Sistem Public de Transport ecologic și ecoeficient, cu obiectivul declarat de reducere a amprentei de CO2 

și de îmbunătățirea mobilității locale). În schimb, orașul este tranzitat de maxi-taxiuri și autobuze 

interjudețene ale firmelor private (care deservesc trei stații de așteptare autobuze). 

 

 

Fig. 11 - Harta Sistemului de parcări preconizate în orațul Ghimbav 

Structura populației 

Date referitoare la localitățile din Zona Metropolitană Brașov: 
 

Tab. 6 - Date statistice privind evoluția populației din Zona Metropolitană Brașov 

Nume 
Populație 

(2011) 

Populație 

(2012) 

Populație 

(2013) 

Populație 

(2014) 

Populație 

(2015) 

Populație 

(2016) 

Brașov 293.534 292.847 292.300 291.921 291.542 290.955 

Codlea 26.432 26.368 26.296 26.203 26.204 26.090 

Săcele 34.440 34.873 35.165 35.494 35.850 36.059 

Ghimbav 5.641 5.707 5.762 5.839 5.910 5.978 

Predeal 5.434 5.395 5.350 5.319 5.261 5.177 

Râșnov 17.238 17.305 17.434 17.472 17.531 17.715 

Bod 4.505 4.533 4.595 4.636 4.676 4.717 

Cristian 4.471 4.606 4.736 4.845 4.928 5.015 

Hălchiu 4.610 4.623 4.681 4.710 4.766 4.806 

Hărman 5.475 5.626 5.730 5.871 6.054 6.203 

Prejmer 9.399 9.461 9.545 9.602 9.586 9.620 

Sânpetru 4.511 4.692 4.933 5.153 5.431 5.761 

Târlungeni 8.430 8.597 8.776 8.920 9.091 9.297 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 
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Tab. 7 - Date statistice privind evoluția populației din Ghimbav 

Tip Recensamant INSSE Recensamant INSSE INSSE INSSE Previziune 

An 2002 2008 2011 2013 2015 2016 2020 

Total Populație 5.112 5.534 4.698 5.786 5.918 6.018 6.221 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Distribuția pe sexe a populației orașului Ghimbav reflectă un relativ echilibru între ponderea 

populației masculine 48,5% bărbați și a celei feminine 51,5% femei, situația fiind similară cu cea 

observata la nivelul mediului urban al județului Brașov. 

 
Tab. 8 - Structura populației din orașul Ghimbav în perioada 2010 – 2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Populaţia după domiciliu - total, la 1 iulie 5682 5730 5786 5885 5970 6028 

Populaţia după domiciliu - femei, la 1 iulie 2941 2975 2989 3028 3077 3110 

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă la 1 

iulie 
5682 5730 5786 5885 5970 6028 

0-19 ani 1025 1029 1058 1071 1109 1142 

20 - 64 ani 4140 4173 4188 4225 4221 4192 

65 ani şi peste 517 528 540 589 640 694 

Densitatea populaţiei stabile 200,8 202,5 204,5 217,4 220,5 222,7 

Născuţi vii 34 52 39 55 63 64 

Născuţi vii la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (%) 
6,0 9,1 7,8 9,3 10,6 10,6 

Născuţi morţi - - - - - - 

Decedaţi - total 31 38 35 49 41 41 

Decedaţi la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (%) 
5,5 6,6 6,0 8,3 6,9 6,8 

Sporul natural 3 14 10 6 22 23 

Spor natural la 1000 locuitori populaţie după 

domiciliu (%) 
0,5 2,4 1,7 1,0 3,7 3,8 

Populaţia după domiciliu - total, la 1 ianuarie 5641 5707 5762 5839 5910 5978 

Populaţia după domiciliu - femei, la 1 ianuarie 2920 2960 2989 3001 3045 3077 

Stabiliri de reşedinţă în localitate la 1 ianuarie 31 19 27 21 36 41 

Plecări cu reşedinţă din localitate la 1 ianuarie 30 25 34 26 56 44 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 
 

Tab. 9 - Structura populaţiei din orașul Ghimbav după domiciliu pe grupe de vârstă 

Anul Total Masculin Feminin 
2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Populaţia după domiciliu pe 

grupe de vârstă la 1 iulie 
5682 6028 2741 2918 2941 3110 

0 - 4 ani 265 292 142 144 123 148 
5 - 9 ani 266 270 141 149 125 121 
10-14 ani 241 278 117 145 124 133 
15 - 19 ani 253 302 123 151 130 151 
20 - 24 ani 441 268 213 128 228 140 
25 - 29 ani 505 471 257 227 248 244 
30 - 34 ani 642 536 331 275 311 261 
35 - 39 ani 512 663 255 339 257 324 
40 - 44 ani 480 520 240 259 240 261 
45 - 49 ani 344 488 154 242 190 246 
50 - 54 ani 461 359 201 163 260 196 
55 - 59 ani 445 453 205 197 240 256 
60 - 64 ani 310 434 153 196 157 238 
65 - 69 ani 158 294 71 138 87 156 
70 - 74 ani 169 137 70 59 99 78 
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Anul Total Masculin Feminin 
2011 2016 2011 2016 2011 2016 

75 - 79 ani 86 140 40 58 46 82 
80 - 84 ani 66 68 21 32 45 36 
85 ani şi peste 38 55 7 16 31 39 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

Cultura 

Orașul Ghimbav, este influiențat mult de prea marea apropiere de municipiul Brașov, multe 

manifestări desfășurându-se în acesta și cetățenii orașului Ghimbav au un acces facil (cca. 7 km distanță) 

și permanent la toate manifestările culturale din Brașov. Totuși, fapt remacabil, reușește să aibă unele 

manifestări culturale de tradiție și chiar de anvergură (cum sunt manifestarile aviatice prilejuite de Zilele 

Ghimbavului din fiecare vară). 

Există festivalul Portului popular din Ghimbav, concerte folclorice și de muzică ușoară, manifestări 

ale portului și mesteșugului popular, ale tradițiilor săsești, etc. Deasemeni dispune de două biblioteci, 

dintre care una este publică. Situația dotării acestora cu volume la care au acces locuitorii orașului este 

prezentată în tabelul următor. 
 

Tab. 10 - Statistica accesului la cultură a populației orașului Ghimbav 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Biblioteci - total (număr) 2 2 2 2 2 2 

Biblioteci publice (număr) 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în biblioteci (număr) 21.352 27.558 27.848 22.806 23.033 23.165 

Cititori activi la biblioteci (număr) 548 727 766 706 885 893 

Volume eliberate (număr) 6.118 6.777 6.402 7.088 5.464 6.448 

Dotarea comunităţilor locale cu volume 

disponibile publicului larg (număr volume 

la 1000 locuitori) 

3.757,8 4.809,4 4.813,0 3.875,3 3.858,1 3.842,9 

Numărul de cititori activi la 1000 locuitori 96,4 126,9 132,4 120,0 148,2 148,1 

Personalul angajat din biblioteci (număr) 1 1 1 1 1 1 

Gradul de acces al populaţiei la mijloace 

de informare şi cultură (instituţii de 

spectacole și concerte+biblioteci+muzee/ 

1000 locuitori) 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 
Prin eforturile Consiliului local și al Primăriei se dorește restaurarea Bisericii sășesti fortificate de 

sec. XIV și introducerii acestei în circuitul valoric și istorico-cultural al zonei. Deasemeni sunt în curs de 

desfășurare acțiuni de înființare a unui muzeu local. 

Turism 

Din punct de vedere al atracţiilor turistice, orașul Ghimbav deţine un număr limitat de potenţiale 

obiective, în raport cu vecinii săi mai mari sau mai celebri (Brașov, Râșnov, Bran, etc), dar nu mai puțin 

valoroase: 

 Biserica fortificată „Sf. Petru” a sașilor. O Biserică evangelică tipică pentru regiunea Brașovului 

înconjurată de ziduri masive. Această formă de biserică a fost construită pentru apărarea locuitorilor 

satului în caz de atac. Baza zidurilor datează din secolul al XIV-lea. Fortificația a fost de formă circulară, 

înconjurată de un șanț cu apă care era alimentat de Ghimbășel. Accesul la Biserica fortificată era în sud-

estul acesteia pe un pod mobil. 
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Fig. 12 - Biserica evanghelicǎ fortificatǎ „Sf. Petru” 

 

În anul 1876 în locul turnului cu intrarea în cetate a fost construită primăria Ghimbavului, și 

fortificația s-a ruinat în ultimele decenii. 

   Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime”, zidită în anul 1780 şi în care se păstrează picturi de cult 

realizate „in fresco” de meşteri zugravi cunoscuţi în Transilvania secolelor XVIII - XIX; câteva 

monumente şi clădiri de patrimoniu (case vechi, instituţii publice, şcoli sau foste cazărmi militare). 

  Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial. Monumentul, de tip 

obelisc, este amplasat în cimitirul Bisericii Ortodoxe și a fost dezvelit, în anul 1920, pentru cinstirea 

memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Ulterior s-a adăugat o placă de marmură în 

memoria eroilor români din al doilea război mondial. Obeliscul este realizat din beton mozaicat, iar 

împrejmuirea este asigurată de un gard acoperit cu tablă. Pe două plăci de marmură sunt înscrise numele 

eroilor. 

Vedem așadar ca oraşul ne prezintă mai multe obiective de interes turistic (vechi şi statornic), dar şi 

obiective turistice  mai noi, cu un mare potenţial de interes şi de vizitare. Cel mai important dintre acestea 

este Biserica Ortodoxă „Sfinţii Petru şi Pavel” sfinţită în anul 2009, o biserică unicat în România, prin 

turlele sale poleite complet în aur, edificiu religios contemporan de o mare frumuseţe arhitectonică, situat 

la ieşirea din oraş, pe drumul spre Cristian. 

 

Tab. 11 - Indicatorii statistici de turism, în perioada 2010 - 2016 pentru orașul Ghimbav 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unităţi de cazare - total (număr) 2 1 1 1 1 2 

Pensiuni turistice 2 1 1 1 1 2 

Capacitatea de cazare existentă -

total (număr locuri) 
50 30 30 30 30 59 

Pensiuni turistice 50 30 30 30 30 59 

Capacitatea de cazare în funcţiune - 

total (locuri-zile) 
20.592 10.950 10.950 10.950 12.749 22.572 

Pensiuni turistice 20.592 10.950 10.950 10.950 12.749 22.572 

Număr turişi sosiţi - total (persoane) 981 539 477 1177 470 1.206 

din care: străini 167 94 48 105 79 202 

Pensiuni turistice 981 539 477 1177 470 1.206 

din care: străini 167 94 48 105 79 202 

înnoptări - total (număr) 2.261 796 2.196 4.836 975 1.767 

din care: străini 607 230 166 583 352 599 

Pensiuni turistice 2.261 796 2.196 4.836 975 1.767 

din care: străini 607 230 166 583 352 599 

Indicele de utilizare a capacităţii de 

cazare turistică în funcţiune (%) 
10,98 7,27 20,05 44,16 7,65 7,83 

Pensiuni turistice 10,98 7,27 20,05 44,16 7,65 7,83 

Durata medie a sejurului (zile / 

persoană) 
2,30 1,48 4,60 4,11 2,07 1,47 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_evanghelica_fortificata_din_Ghimbav_(2).jpg
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Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pensiuni turistice 2,30 1,48 4,60 4,11 2,07 1,47 

Mărimea medie a unităţilor de 

cazare (locuri / unitate de cazare) 
25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,5 

Pensiuni turistice 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,5 

Număr de înnoptări ce revin în 

medie la un locuitor (număr) 
0,4 0,1 0,4 0,9 0,2 0,3 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Cele mai relevante proiecte publice, realizate sau în curs de realizare în ultima perioadă în orașul 

Ghimbav, sunt amintite mai jos: 

- realizarea de noi căi de acces (străzi) și rețele de utilități, precum și extinderea acestora în noile 

sectoare imobiliare ale orașului (cartierul Tineretului, Platforma Industrială); 

- realizarea reţelei de apă şi canalizare, pe o distanţă de 35 de kilometri, incluzând şi o staţie de 

epurare; 

- asfaltarea de drumuri, amenajarea de podeţe şi trotuare şi dotarea cu mobilier stradal; 

- înfiinţarea SPCLEP (Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor) Ghimbav, un 

demers care a cărui rezultat se poate observa şi în creşterea numărului de locuitori ai orasului. 

Pentru orizontul de timp 2014-2024 orașul Ghimbav are în plan realizarea următoarelor proiecte: 

- construcţia unei grădiniţe şi a unei creşe cu program prelungit; 

- modernizarea sistemului rutier și a celui de traversare ape curgatoare (poduri) și noi locuri de 

parcare; 

- dezvoltarea de proiecte adaptative noului proiect al Consiliului Județean Brașov de construire a 

unui aeroport internațional Ghimbav-Brașov (se au în vedere extinderea căilor de transport, fluidizarea 

traficului, noi functionalități spațiale ale urbei (aerogara, turn de control, depozite de petrol-kerosen), 

aperoane, hangare, etc. și puncte de transfer local-județean-național cu rutele internaționale ce vor fi 

operate în transportul aerian; 

- amenajarea de spaţii verzi, parcuri şi locuri de joacă; 

- extinderea, modernizarea și informatizarea reţelei de iluminat public (iluminat inteligent); 

- extinderea reţelei de gaze naturale și electrice; 

- înființarea unui serviciu public de transport ecologic și eficient; 

- construirea unor edificii culturale (spații de concerte, expoziții, muzee, etc.). 

În concluzie, dacă din punctul de vedere al dezvoltării, apropierea orașului Ghimbav de Municipiul 

Brașov are doar conotaţii pozitive (creştere a populaţiei, urbanizare, dezvoltare economică, socială şi 

culturală), din punctul de vedere al Programului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice acest lucru are 

mai degrabă efecte negative. Creşterea numărului de maşini, lipsa unei infrastructuri eco-eficiente 

dezvoltate de transport în comun, creşterea populaţiei şi implicit a consumurilor energetice generate de 

acestea au ca efect o reducere a eficienţei energetice a orașului şi reprezintă una dintre marile probleme pe 

care prezentul document şi-a propus să o abordeze şi sa o amelioreze. 

 

2.2 Nominalizarea departamentului din cadrul primăriei și a persoanei responsabile cu 

aplicarea prevederilor Legii nr.121/2014 

 

În conformitate cu Art.9 alin.(13) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, autoritățile 

administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 locuitori au OBLIGAȚIA 

să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să 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. Managerul energetic poate fi un angajat al 

municipalităţii cu pregătire tehnică, sau un expert extern. 

Pentru autoritățile din localitățile de sub 20.000 de locuitori, nu este necesară numirea unui 

Manager Energetic, ci conf. art.9 (alin12, 13 și 14) din Legea nr.121/2014, este suficient a fi întocmit  
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„Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice” aferent localităților cu o populație mai mare de 

5.000 (dar mai mică de 20.000) locuitori și este necesară numirea doar a unui responsabil energetic la 

nivelul primăriei. 

Prin Dispoziția Primarului Orașului Ghimbav nr.77060/2009, D-na Violeta Lukacs a fost desemnată 

persoana de monitorizare a rezultatelor implementării activităților prevăzute de Convenția Primarilor 

pentru Orașului Ghimbav. Astfel, în acest moment funcția de monitorizare a procesului de implementare 

a măsurilor în domeniul eficienței energetice, conform Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al 

Orașului Ghimbav 2010-2020 este îndeplinită în interiorul primăriei. 

Nu există specialiști absolvenți ai cursului post universitar pentru “Manager energetic pentru 

localități”, cursuri derulate prin Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Energetică, Centrul 

de Formare Continuă Energie – Mediu, (care specifică inclusiv susținerea unui proiect la Comisia de 

autorizare ANRE). 

Mai jos se regăsește un link către resurse specifice pentru calificarea forței de muncă necesare în 

domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea 

obiectivelor: http://oer.ro/portofoliu/proiectul-robust/?portfolioID=37. 

 

2.3 Descrierea sistemului de baze de date al localității cu informații despre consumurile de 

energie ale acesteia 

 

Datele necesare elaborării Planului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice (P.I.E.E.) au fost 

preluate din următoarele surse: 

- Inventarul bunurilor din domeniul public al localității Ghimbav; 

- Direcţia impozite şi taxe locale, Primăria al localității Ghimbav; 

- INSSE şi date aferente Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor; 

- Date referitoare la condiţiile climatice (www.weatherundeground.com) şi Staţia Meteo Brașov-

Ghimbav; 

- Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) – Ghid, Paolo Bertoldi, 

Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot, 2010; 

- Formular-model pentru planul de acțiune privind energia durabilă și clima - SECAP template (ro); 

- Technical Materials https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/library-ro.html.    

La nivelul localității Ghimbav nu există pus la punct 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 pâna la nivelul anului 2015 (anii pentru care au fost colectate/recuperate datele 

acoperă perioada 2008-2015, drept urmare, anul cel mai îndepărtat, pentru care datele colectate prezintă 

un nivel de acuratețe rezonabil și  acoperă sectoarele alese pentru PAED, este anul 2012). 

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 într-o pondere mai mică sau 

oarecare. 

Pentru întocmirea inventarului emisiilor de CO2 s-au identificat sursele principale de emisii de CO2, 

ceea ce a permis adoptarea măsurilor de reducere. Având în vedere că Planul de Acţiune pentru Energie 

Durabilă urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei energetice în sfera de responsabilitate directă a administraţiei 

locale, precum şi în sectoarele care pot fi influenţate prin decizii politice şi măsuri administrative, IRE se 

realizează pe baza consumului final de energie pentru orașul Ghimbav. 

Inventarul de referință al emisiilor cuantifică emisiile directe de CO2 rezultate în urma arderii 

combustibililor fosili pe teritoriul orașului Ghimbav, în instituții și clădirile rezidenţiale, precum şi 

emisiile indirecte de CO2 rezultate la producerea de energie necesară sistemului de încălzire/răcire. 

http://oer.ro/portofoliu/proiectul-robust/?portfolioID=37
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Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat realizarea unei baze de date 

electronice în domeniul energetic. Această bază de date se va actualiza permanent fiind o măsură a PAED 

de realizare a managementului energetic. De asemenea, această bază de date va servi ca instrument de 

bază în faza de monitorizare a implementării PAED. 

Prin management energetic, pentru instituții se monitorizează consumurile de energie (gaz natural, 

energie electrică) pentru fiecare clădire/instituţie în parte. În cazul clădirilor rezidenţiale, monitorizarea se 

face la nivel de stradă/cartier cu ajutorul furnizorilor de energie electrică și gaze naturale. Inventarul de 

referinţă al emisiilor porneşte de la datele de activitate şi factorii de emisie asociaţi diferitelor categorii de 

combustibili utilizaţi, inclusiv factorul de emisie CO2 asociat energiei electrice preluate din reţeaua 

naţională. În cadrul analizelor PAED s-a utilizat factorul standardizat de emisie în conformitate cu ghidul 

„Covenant of Mayors” - Convenția Primarilor (http://www.conventiaprimarilor.eu/index_ro.html) și 

principiile IPCC (Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice, sursa: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/965511468058139571/text/955980ROMANIAN0391419B0A120romani

an.txt) iar raportarea s-a făcut în tone emisii de CO2. 

La data întocmirii Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) în Orașul Ghimbav, 

față de existenta celor 3 sisteme de baza de date cu informații despre consumurile de energie există doar 

“Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2012” restul fiind în curs de realizare. 

Date generale cu privire la cazuistica următoarelor sisteme de baze de date cu informații despre 

consumurile de energie: 

 Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2008; 

 Inventarul de Monitorizare ale Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2014; 

 Energy Management System 

Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2008 (IRE CO2 2008) 

Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2008 (la nivel european) a fost 

întocmit în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană în documentul “Cum să 

pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) - Ghid” (2010) (elaboratori Institute of 

Energy, JRC și Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot). 

 Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale de 

energie și mediu, de la angajamentul politic inițial până la punerea în aplicare, fiind elaborat de Centrul 

Comun de Cercetare – Institutul pentru Energie și Institutul pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă al 

Comisiei Europene, în cooperare cu Directoratul General pentru Energie și Transport al Comisiei 

Europene, Biroul Convenției Primarilor, cu sprijinul și participarea unor experți din partea 

municipalităților, autorităților regionale, agenții sau societăți private. 

 Pentru colectarea datelor au fost utilizate instrumentele dezvoltate prin proiectul European 

MODEL, „Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităților Locale”, proiect susținut de 

programul Intelligent Energy Europe și ADEME, Agenția Națională de Management al Energiei și 

Mediului din Franța (www.energymodel.eu). 

 Inventarul de Referință al Emisiilor cuantifică volumul de CO2 emis datorită consumului de 

energie pe teritoriul autorității locale din anul de referință. Acesta permite identificarea principalelor surse 

de emisii CO2 și prioritizarea corespunzătoare a măsurilor de reducere. 

 IRE CO2 2008 a fost realizat în baza consumului final de energie, atât municipal cât și 

nemunicipal pe teritoriul autorității locale. IRE CO2 2008 cuantifică următoarele emisii înregistrate ca 

urmare a consumului de energie pe teritoriul autorității locale: 

 Emisii directe derivate din arderea de combustibil pe teritoriul autorității locale, în clădiri, 

echipamente/instalații și transport; 

 Emisii (indirect) legate de producerea electricității, termoficării sau climatizării consumate 

pe teritoriu; 
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În cadrul IRE CO2 2008 s-a utilizat factorul „standard” de emisie în conformitate cu principiile 

IPCC, iar raportarea s-a făcut în: 

 Consum final de energie [MWh an] 

 Emisii de CO2 (t) an. 

Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 (emisiilor de gaze cu efect de seră) la nivelul anului 

2012 face parte integrantă din Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav pe 

perioada 2012-2020  și aprobat prin HCL nr.54/31.10.2016 și actualizat și aprobat în iulie 2018 prin HCL 

nr.104/31.07.2018,  a tinut cont la intocmire de toate aceste principii și recomandari. 

Inventarul de Monitorizare al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2014 (IME CO2 2014) 

 Inventarul de Monitorizare al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2014 a fost întocmit în 

conformitate cu metodologia de întocmire a IRE CO2 2008, la care se adaugă metodologia recomandată 

de Comisia Europeană în documentul “Cum să pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă 

(PAED) - Ghid” (2010) 

Ghidul a fost tradus în limba română de Asociația „Orașe Energie România”, prin proiectul 

european NETCOM („Networking the Covenant of Mayors”/„Acțiuni în rețea pentru Convenția 

Primarilor”). 

 Inventarul de Monitorizare al Emisiilor cuantifică volumul de CO2 emis datorită consumului de 

energie pe teritoriul autorității locale din anul de monitorizare. IME utilizează aceleași metode și principii 

ca și IRE pentru monitorizarea progresului făcut în direcția obiectivului asumat. 

Unele definiții și recomandări sunt exclusive inventarelor conform metodologiei Convenției 

Primarilor, astfel încât inventarele de emisii (IRE și IME) să poată arăta progresul în direcția obiectivului 

Convenției. Cu toate acestea, pe cât posibil, instrucțiunile respectă concepte, metodologii și definiții în 

standarde acceptate la nivel internațional. Spre exemplu, Orașul  Ghimbav a utilizat factorul „standard” 

de emisie în conformitate cu principiile Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice 

(IPCC). 

Inventarul de Monitorizare al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2012 face parte integrantă din 

PAED 2012-2020 și va fi parte din Raportul de Implementare al Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă al Orașului Ghimbav 2010-2020. 

Energy Management System (EMS). 

Energy Management System (www.roems.ro/brasov) este o aplicație online cu acces permanent 

pentru monitorizarea consumurilor energetice și de apă ale clădirilor. EMS este o aplicație creată și 

gestionată de ABMEE Brasov. 

Aplicația oferă o imagine de ansamblu asupra stării tehnice a clădirilor analizate (structură, 

tâmplărie, suprafață, program de funcționare în interiorul clădirii, număr utilizatori etc.) și permite 

monitorizarea consumurilor energetice și de apă. 

Aplicația generează, pe baza datelor introduse în sistem, o serie de rapoarte esențiale oricărei 

analize fundamentate asupra stării tehnice a instalațiilor, consumului energetic al clădirii exprimat în 

[kWh/m2 an], iar consumul de apă rece este exprimat în [m3/pers.] etc. 

Practic EMS oferă suportul pentru luarea unor decizii de optimizare a consumurilor energetice și de 

apă, precum și posibilitatea monitorizării rezultatelor soluțiilor implementate în clădirile din dotare. 

Pe baza rapoartelor privind performanța energetică a clădirilor publice la nivelul anului de  referință 

(2008) a fost estimat necesarul de lucrări și prioritățile de intervenție în funcție de potențialul cel mai 

ridicat de reducere al consumurilor energetice. Metodologia de intervenție respectă cerințele din Legea 

nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare. 
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2.4 Evaluarea nivelului de performanță a managementului energetic în localitate 

 

În vederea evaluării nivelului de performanță al managementului energetic în Orașului Ghimbav, a 

fost completată matricea de evaluare din Anexa 1, conform “Modelului pentru întocmirea Programului de 

îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori” (în 

matricea de evaluare din Anexa 1). 

Din punctul de vedere al organizării proprii, orașul Ghimbav nu dispune de un departament sau de 

un management energetic orientat spre performanţa energetică. Acest fapt se datorează în parte și lipsei 

de obligativitate legală de a fi desemnat un manager energetic (deorece orașul are puțin peste 6.000 de 

locuitori). Primăria nu a alocat încă resurse pentru înființarea unui compartiment specializat în eficienţă 

energetică şi nici pentru vreo politică în acest sens, documentul de faţă fiind printre primele demersuri 

efectuate în acest sens. 

La nivelul primăriei nu există trasată prin lege o răspundere privind consumul de energie, dar s-au 

făcut demersuri pentru numirea unui responsabil în domeniu și s-au determinat prin PAED primele 

obiective și măsurile necesare. Acceptarea în Convenția Primarilor de la Bruxelles a dat un serios imbold 

rezolvării acestei stringente necesități. 

Așadar, se poate opina că, din perspectiva pregătirii programului de eficienţă energetică situaţia la 

nivelul localităţii este una superioară comparativ cu organizarea. Deși în acest moment dezvoltarea unui 

sistem de informaţii sub formă de bază de date este relativ incipientă, documentaţia existentă, 

evaluarea tehnică, bunele practici sau benchmarkingul arată că există un management al eficienței 

energetice de un nivel mediu. 

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

bine definit prin evaluările deja realizate, iar mecanismul şi resursele sunt bine identificate şi prinse în 

strategiile și planurile de dezvoltare ale localității. 

Apariția unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) în anul 2016 a fost un bun semnal 

dat de către conducerea Primăriei Ghimbav către personalul executiv și către comunitatea ghimbașeană 

privind direcția îmbunătățirii eficienței energetice. Anul acesta mesajul a fost întărit prin actualizarea 

PAED-ului. 

În concluzie, din cauza dimensiunilor reduse, cu excepţia celor doua Planuri de Acțiune privind 

Energia Durabilă (PAED) și a prezentului programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice (P.I.E.E.), la 

nivelul orașului Ghimbav nu există vreun alt plan în acest sens (în mod specific vreo Strategie 

Energetică Locală). 

Prin urmare, datorită prezentei documentaţii, există toate premisele ca în viitor (pe termen mediu şi 

lung) situaţia de la nivelul primăriei să se schimbe, iar oraşul să poată beneficia de o strategie și un plan 

adecvat, robust şi eficient în vederea obţinerii unui impact semnificativ privind creșterea eficienţei 

energetice. 

 

2.5 Descrierea situației consumurilor energetice publice și rezidențiale ale localității 

 

Pentru descrierea situației consumurilor energetice publice și rezidențiale din Orașului Ghimbav a 

fost completată fișa de prezentare centralizata din Anexa 1, conform “Modelului pentru întocmirea 

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 

locuitori” și este detaliat în cadrul capitolului 3. 

 

2.6 Condiții climatice specifice 

 

Clima reprezintă regimul multianual al vremii ce ia naștere în urma interactiunii dintre factorii 

radiativi, fizicogeografici și dinamici, sub influența tot mai accentuată a activitătii antropice. Ponderea 
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acestor factori în determinarea conditiilor climatice este variabilă de la o regiune la alta. Hotărâtoare 

rămâne însă radiația solară, în absența căreia ceilalți factori nu ar mai putea acționa. 

Primele stații meteo în care se fac observații sistematice apar la noi în țară în secolul XIX, la Sibiu 

(1851), București (1857), Sulina (1859), Giurgiu (1863), Bistrița (1864). Ca urmare a Congresului 

internațional de la Viena (1873), în perioada 1880-1882 s-au înființat noi stații la Timișoara, Odorhei, 

Satu Mare, Alba Iulia, Petroșani, Iași, Galați, Brăila, Arad, Ocna Șugatag, Feldioara. 

În 1884 se înfiintează Institutul Meteorologic Central al României, care a coordonat primele 

observații sistematice în principalele porturi dunărene, a publicat analele Institutului Meteorologic și 

Buletinul lunar al observatiilor meteorologice. 

Clima județului Brașov este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de tranziție între 

clima temperată de tip oceanic și cea temperată de tip continentală; mai umedă și răcoroasă în zonele 

montane, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în zonele mai joase. 

Pe vârful Omul (în Munții Bucegi) se înregistrează cea mai joasă temperatură medie anuală (-2,6 

C0) și cea mai ridicată medie de precipității anuale din țară (1.346 mm). 

Clima orașului Ghimbav este temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 8 grade 

Celsius. Înghețurile timpurii (luna octombrie) și cele târzii (sfârșitul lui aprilie) se resimt direct în 

eșalonarea muncilor agricole și mai ales în culturile specifice locale (cartof, sfeclă de zahăr, legume, 

zarzavat, păioase). Deasemeni, aceasta influiențează și consumurile energetice pentru încălzire. 

La nivelul localității se interferează vânturile de vest care provoacă căderi de apă, în special 

primăvara și toamna și, vânturile de est, care influențează prin scăderi de temperatură și troienirea 

zăpezilor. Din punct de vedere seismic localitatea se încadrează în macrozona seismică caracteristică 

gradului 7 (scara Richter). 

Media anuală a precipitațiilor este de 780 mm. 

Deci orașul Ghimbav are o climă temperat-continentală, umedă și răcoroasă specifica zonelor de 

munte, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în zonele joase, relativ umedă dar mai 

secetoasă vara și cu puternice inversiuni termice în perioada de iarnă, însoțite adeseori și de ceață. 

Reducerea circulației atmosferice în anotimpul rece (noiembrie – februarie) determină menținerea 

maselor reci de aer pe fundul depresiunii în care este amplasat Orașul Ghimbav, și instalarea fenomenului 

de inversiune termică, marcat de apariția minimelor accentuate ale temperaturii. 

În timpul iernii, mai ales în perioadele de calm atmosferic conjugate cu apariția ceții (frecvență 

maximă în lunile septembrie – februarie), în zona Orașului Ghimbav pot apărea fenomene de poluare mai 

accentuată cu producere de smog. 

Smogul este specific aglomerarilor urbane. 

Situat în depresiunea estică a podișului Transilvaniei, Orașul Ghimbav se află la mai puțin de 7 km 

de municpiul Brașov, cu graniţa comună în zona sa estică. Spre deosebire de multe alte localităţi, pentru 

orașul Ghimbav nu există date statistice privind condiţiile climatice, condiții similare relativ cu cele din 

municipiul Brașov cu amendamentul că, spre deosebire de acesta, orașul Ghimbav nu are un grad de 

urbanizare la fel de mare. 

Gradul ridicat de urbanizare al Municipiului Brașov are o influenţă importanta asupra temperaturii 

aerului, în special în perioada verii. O posibilă detașare parametrică de această relativă asemănare 

climatică o putem realiza prezentând temperatura medie a aerului atât din punct de vedere al minimului 

cât şi al maximului acesteia. 

Alți parametri climaterici prezenți în statistici climatice - precipitaţiile medii şi umiditatea aerului 

sunt indicatori care rămân neinfluenţaţi de factorii de urbanizare şi sunt similari cu cei ai Municipiului 

Brașov. 
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Temperatura medie anuală în orașul Ghimbav este de 8 grade Celsius și este relativ similară cu cea 

înregistrată la nivel naţional (10°-11°C în zona sudică si 8,5°-9°C în nord). Temperaturile medii anuale 

scad ușor de la sud (10°-11°C) spre nord (8,5°-9°C), variație datorată atât latitudinii cât și distribuției 

reliefului țării. De asemenea, temperatura scade odată cu creșterea altitudinii (scade cu 6° la fiecare 1000 

m). Temperaturile maxime medii anuale oscilează între 22°C și 24°C în timpul verii, respectiv între -

3°C și -5°C, în timpul iernii. Temperaturile extreme înregistrate în România au fost de -38,5°C, la Bod 

(județul Brașov) pe 25 ianuarie 1942, și de +44,5°C la Ion Sion (județul Brăila), pe 10 august 1951. 

Toamna este un anotimp mai scurt, de tranziție, cu perioade lungi de uscăciune alternând cu 

perioade de ploi. În a II-a parte a lunii octombrie vin primele înghețuri, iar în noiembrie, de obicei în 

zonele montane, primele ninsori. În câmpii, acestea se manifestă adesea mai târziu decât în restul țării 

În perioada de iarnă diferenţele de temperatură sunt mai scăzute (7-9 grade) între minim şi maxim 

pe când vara diferenţele ajung şi la 15 grade (cazul lunii august). În zonă există 4 luni cu temperaturi 

minime medii negative (decembrie-martie) şi 2 luni unde temperaturiile maxime medii au atins 30 de 

grade (iulie şi august). 

Iarna este un anotimp friguros, în care masele de aer rece venite din Est aduc temperaturi de până la 

-20 de grade Celsius sau chiar sub (recordul este de -38,5 grade Celsius, la Bod, lângă Brașov, înregistrat 

la data de 25 ianuarie 1942). Zăpada nu este abundentă comparativ cu alte state europene, atât datorită 

lipsei de precipitații cât și datorită creșterilor frecvente de temperatură. În Sud și Vest cu precădere, 

stratul de zăpadă se topește și reface de câteva ori în decursul unei ierni. În ultimii ani, încălzirea globală 

și producerea de gaze cu efect de seră au transformat total iernile din România. Episoadele autentice de 

iarnă, cu viscol și ger năprasnic s-au rărit considerabil, însă atunci când apar sunt de cele mai multe ori 

sunt devastatoare. Iarna 2017-2018, din pricina temperaturile extrem de ridicate, a doborât mai multe 

recorduri istorice. De exemplu, de Bobotează (6 ianuarie 2018) s-au înregistrat în București peste 17 

grade Celsius, cea mai mare temperatură măsurată vreodată în Capitală pe data de 6 ianuarie. 

Primăvara este un alt anotimp de tranziție, relativ scurt. Temperatura crește cu repeziciune, 

înghețurile dispărând în luna aprilie. 

Zonarea climatică a României conform SR 1907 -1 este prezentată în Fig.12, orașul Ghimbav 

regăsindu-se în zona climatică IV, cu o temperatură exterioară convenţională de calcul Ɵe0= -210C. 

 

Fig. 13 - Zonarea climatică a României 

Sursa: https://www.google.ro 

 

Confortul termic al regiunii este puternic influenţat de vânturile care bat dinspre Nord şi Nord-Est. 
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Toți factorii climaterici sunt importanți în evaluarea și analiza balanței energetice a oricărui areal 

urban și rural. Ținând cont de faptul că cea mai multă energie se consumă în procesul de încălzire/răcire a 

imobilelor de diferite forme, mărimi și funcțiuni (clădiri de locuit, industriale, agricole, speciale, 

instituionale, etc. (vezi Tab.10), mai jos se dau extrase din diverse standarde și statistici valabile pe 

teritoriul României și, specific, privind arealul Brașov-Ghimbav. 

 Indicatorul „Consumul energetic al unei clădiri” depinde de factori externi şi de factori interni. 

Factorii externi sunt parametrii climatici caracteristici ai amplasamentului: temperatura aerului, viteza 

vântului, însorirea, umiditatea aerului. 

Proiectarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente se face pe baza unor valori medii statistice ale 

parametrilor climatici, corespunzătoare unei anumite perioade a anului (zi, lună, sezon de încălzire), 

valori obţinute în urma unor durate de observare de zeci de ani. Aceste valori convenţionale sunt 

standardizate în SR 4839 şi SR 1907-1, pentru temperatura aerului şi viteza vântului, în STAS 6648/2, 

pentru însorire, umiditatea şi temperatura aerului etc. 

În auditarea energetică a clădirii, trebuie să se facă o distincţie clară între aceste valori 

convenţionale şi valorile efective ale parametrilor climatici exteriori pe perioada în care se determină 

consumurile energetice ale clădirii. 

Pentru calculul necesarului de căldură de calcul al unei clădiri (necesarul de căldură orar care 

dimensionează instalaţia de încălzire) se foloseşte temperatura exterioară convenţională de calcul (te). 

Aceasta este o mărime tabelară (vezi Tab.13). 

Conform SR 1907-1 România este împărţită în 4 zone climatice cărora le corespund următoarele 

temperaturi exterioare convenţionale de calcul: 

Tab. 12 - Zonarea teritoriului României după temperatura exterioară convenţională de calcul 

Zona Temperatura Oraşe caracteristice 

zona I -12oC 
Constanţa, Reşiţa, Dobeta Turnu 

Severin 

zona II -15oC 
București, Brăila, Arad, Craiova, 

Piteşti, Oradea 

zona III -18oC 
Baia Mare, Bacău, Iaşi, Sibiu, Cluj-

Napoca, Galaţi 

zona IV -21oC 
Predeal, Braşov (Ghimbav), Făgăraş, 

Reghin, Gheorghieni, Suceava 

 

Pentru calculul necesarului de căldură anual al unei clădiri şi al necesarului de combustibil pentru 

încălzire se folosesc temperaturile exterioare medii lunare. Cu ajutorul lor se determină temperatura 

medie pe perioada de încălzire (tem) şi numărul de grade-zile (N), în conformitate cu standardul SR 

4839:2014, Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile (acest standard înlocuieşte standardul 

român SR 4839:1997). 

Acest standard stabileşte modul de calcul al numărului anual de grade-zile, corespunzător perioadei 

teoretice de încălzire a construcţiilor pe teritoriul României. 

Valoarea numărului de grade-zile serveşte la estimarea necesarului anual convenţional de căldură 

pentru încălzirea clădirilor. Metoda de calcul utilizată în acest standard nu ţine seama de aporturile interne 

din clădire şi nici de influenţa radiaţiei solare asupra clădirii. 

Numărul de grade-zile reprezintă o caracteristică a corelaţiei climă-microclimă pentru construcţii, 

funcţie de specificul acestora şi de zona climatică şi geografică în care sunt amplasate. 

Numărul anual de grade-zile de calcul, corespunzător localității unde este amplasată clădirea, 

calculat pentru temperatura interioară medie în perioada de încălzire (i) și pentru temperatura exterioară 

medie zilnică care marchează începerea și oprirea încălziri în (eo=+12C), exprimat în [Kzile], se 

determina cu următoarea relație: 
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 =  - (20-i) D12 (K . zile) 

 

în care: 

  - numărul anual de grade-zile de calcul, pentru i = + 20oC și pentru eo=+12C , [Kzile] 

i  - temperature interioară medie a clădirii (oC); 

D12 - durata convențională a perioadei de încălzire, corespunzătoare temperaturii exterioare care 

marchează începerea și oprirea încălzirii eo=+12C, [zile] 

În Tabelul următor sunt prezentate datele climatice specifice Orașului Ghimbav 

 
Tab. 13 - Date climatice ale Orașului Ghimbav (inclusiv Harta vânturilor) 

Zona climatică IV 

Temperatura exterioară convențională de calcul (te) -21oC 

Temperatura medie în perioada de încălzire (tem) 7,8 o C 

Temperatura exterioară medie zilnică aferentă lunii iulie  26oC 

Numărul de grade-zile (N)  4.030 

Durata perioadei de încălzire  228 zile 

Zona eoliană IV 

Viteza vântului în localitate  4 m/s  

Viteza vântului în afara localității 4 m/s 

Surse: SR 1907-1 : 2016, SR 4839, STAS 6648/2 

 

În Tabelul de mai jos se dau, pentru unele oraşe din România, datele climatice caracteristice care 

stau la baza stabilirii necesarului de căldură de calcul şi a necesarului de căldură anual pentru încălzire. 
 

Tab. 14 - Datele climatice caracteristice stabilirii necesarului de căldură de calcul 

Oraşul 
Zona 

climatică 

te 

[oC] 

tem 

[oC] 

N 

[grade-zile] 

Durata 

perioadei de 

încălzire [zile] 

Constanţa I -12 4,7 2840 185 

București II -15 3,4 3170 190 

Iaşi III -18 2,9 3510 205 

Braşov 

(Ghimbav) 
IV -21 2,4 4030 228 

 

Un exemplu: Stația Meteorologica Brașov-Ghimbav: 

26-06-2018 ora 13:00 22-06-2018 ora 21:00 

Temperatură: 21.5 ºC Temperatură: 17.1 ºC 

Vânt: 2.6 m/s, directia : NNE Vânt: 2.9 m/s, directia : V 

Nebulozitate: cer acoperit Nebulozitate: cer acoperit 

Presiune: 955.6 mb, în scadere Presiune: 949.4 mb, variabila 

Umezeală relativă: 49% Umezeală relativă: 86% 

Umiditatea aerului exterior joacă un rol deosebit în tehnica ventilării şi climatizării. Ea poate fi 

exprimată ca umiditate relativă, în procente, sau ca umiditate absolută (sau conţinut de umiditate), în 

grame de vapori la 1 kg de aer uscat. Umiditatea relativă este definită ca raportul dintre conţinutul masic 

real de umiditate şi conţinutul masic maxim de umiditate (corespunzător stării de saturaţie a aerului la 

temperatura reală). Cum capacitatea aerului de a îngloba umiditate creşte cu temperatura, rezultă că 

umiditatea relativă are o variaţie inversă temperaturii aerului. 

Valorile conţinutului de umiditate al aerului exterior [g/kg], pentru principalele localităţi din 

România sunt cuprinse în STAS 6648/2. 
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De asemenea o inluenta deosebita o are vantul asupra calculelor conform zonelor eoliene din tab.15. 

 
Tab. 15 - Zonele eoliene în care sunt încadrate pentru principalele localități  din România 

Denumirea localitate 
Zonă 

eoliană 
Denumirea localitate 

Zonă 

eoliană 

Alba Iulia IV Lugoj IV 

Alexandria III Miercurea Ciuc IV 

Arad IV Oradea IV 

Bacău III Petroșani IV 

Baia Mare IV Piatra Neamț IV 

Baraolt IV Pitești IV 

Beclean IV Ploiești IV 

Beiuș IV Reghin IV 

Bistrița IV Reșița IV 

Bârlad III Râmnicu Vâlcea IV 

Blaj IV Roman IV 

Botoșani IV Satu Mare IV 

Brașov IV Sfântu Gheorghe IV 

Brăila I Sibiu IV 

București II Sighișoara IV 

Buzău III Sinaia IV 

Călărași I Sângeorgiul de Pădure IV 

Ceahlău IV Slatina III 

Câmpulung Muscel IV Slobozia I 

Cluj-Napoca IV Sovata IV 

Constanța 
II 

III 
Suceava IV 

Craiova IV Tecuci III 

Cristuru Secuiesc IV Timișoara IV 

Deva IV Târgoviște IV 

Făgăraș IV Târgu Jiu IV 

Focșani III Tărgu Mureș IV 

Galați I Târgu Ocna IV 

Gheorghieni IV Tulcea III 

Giurgiu II Turnu Severin IV 

Huedin IV Vaslui III 

Hunedoara IV Vatra Dornei IV 

Iași II Zalău IV 

Surse: SR 1907-1 : 2016, SR 4839, STAS 6648/2 

 
Tab. 16 - Viteza vântului de calcul convențională V 

Zona 

eoliană 

Amplasament clădire 

În localități În afara localității 

V V4/3 V V4/3 

I 8,0 16,0 10,0 21,54 

II 5,0 8,55 7,0 13,39 

III 4,5 7,45 6,0 10,90 

IV 4,0 6,35 4,0 6,35 

Surse: SR 1907-1:2016, SR 4839, STAS 6648/2 

 

Notă: 

- vitezele convenționale de calcul ale vântului sunt valabile pentru altitudini sub 1.100 m. Pentru 

clădirile amplasate la altitudini mai mari, vitezele convenționale de calcul ale vântului se stabilesc pe baza 

datelor meteorologice privitoare la concomitența vântului cu temperaturi scăzute, astefel încât necesarul 

de căldură de calcul să nu fie depășit în mai mult de 10 ore până la 20 h pe an. 
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- pentru toate nivelurile situate deasupra etajului 12 al clădirilor înalte din cuprinsul orașelor, 

precum și în cazul halelor industriale, indiferent de înălțime, vitezele convenționale ale vântului de calcul 

sun cele corespunzătoare clădirilor amplasate în afara localităților. 

 

 

Fig. 14 - Incadrarea localitatilor in zone eoliene 

Sursa: https://www.google.ro 

 

    
 

 
Fig. 15 - Sensurile vânturilor în ciclul zi-noapte 

Sursa: Particularități meteorologice și climatice din arealu de zbor Ghimbav 
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Energia radiantă – factor ecologic fizic 

Soarele reprezintă sursa energetică primară a tuturor proceselor geofizice și biologice de pe Pamânt. 

Toate celelalte surse de energie (cărbunii, petrolul, lemnul, gazul, energia eoliană – cu exceptia energiei 

nucleare) își datorează existența energiei primite de la soare. 

Soarele emite o mare varietate de radiații, dar cea mai mare parte a emisiei sale este reprezentata de 

radiația termica. 

In anexa 7 sunt specificate principalele tipuri de radiatie solara (energie radianta) 

 

2.7 Date privind evoluția populației, evoluția fondului de locuințe 

 

Populația Orașului Ghimbav la nivelul anului 2012 

Descrierea evoluției populației și analiza potențialului demografic ale orașului Ghimbav au fost 

realizate comparativ cu cele ale populației urbane din județul Brașov, folosind datele furnizate de 

Recensămintele populației și locuințelor, precum și date disponibile din baza TEMPO online a 

Institutului Național de Statistică. Motivația comparației cu populația urbană, constă în obținerea unei 

fidelități cât mai mari în conturarea profilului demografic al orașului. Compararea valorilor tuturor 

indicatorilor cu media urbană a contextului supra-teritorial arată cât de critică sau avantajoasă este 

poziția orașului Ghimbav față de alte orașe și care ar fi problemele cu care se confruntă sau care sunt 

atuurile sale privind potențialul său demografic. 

 

Prognoze privind populația 

Pentru a estima populația orașului Ghimbav pentru anii 2015, 2020, 2025 şi 2030, s-a realizat 

analiza regresiei, folosind datele privind populația din ultimii 11 ani. Rezultatele analizei sunt prezentate 

în Tab.18. 

 
Tab. 17 - Prognoze statistice privind evoluția populației din Ghimbav 

Localitate 2014 2015 2020 2025 2030 

Prognoze privind 

creșterea medie 

anuală 

Brașov 291.490 291.223 291.937 296.162 303.896 0,26 % 

Ghimbav 5.885 5.918 6.221 6.540 6.873 1,00 % 

Total județul 

Brașov 
472.341 473.442 479.282 486.640 495.515 0,30 % 

Sursa: PMUD Polul de Creștere Brașov 

 

Structura populației 

Distribuția pe sexe a populației orașului Ghimbav reflectă un relativ echilibru între ponderea 

populației masculine 48,5% bărbați și a celei feminine 51,5% femei, situația fiind similară cu cea 

observata la nivelul mediului urban al județului Brașov. 

 
Tab. 18 - Structura populației din Ghimbav în perioada 2011 - 2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Populaţia după domiciliu - total, la 1 

iulie 

5682 5730 5786 5885 5970 6028 

Populaţia după domiciliu - femei, la 1 

iulie 

2941 2975 2989 3028 3077 3110 

Populaţia după domiciliu pe grupe de 

vârstă la 1 iulie 

5682 5730 5786 5885 5970 6028 

0-19 ani 1025 1029 1058 1071 1109 1142 

20 - 64 ani 4140 4173 4188 4225 4221 4192 

65 ani şi peste 517 528 540 589 640 694 

Densitatea populaţiei stabile 200,8 202,5 204,5 217,4 220,5 222,7 
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Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Născuţi vii 34 52 45 55 63 64 

Născuţi vii la 1000 locuitori populaţie 

după domiciliu (%) 

6,0 9,1 7,8 9,3 10,6 10,6 

Născuţi morţi 31 38 35 49 41 41 

Decedaţi - total 5,5 6,6 6,0 8,3 6,9 6,8 

Decedaţi la 1000 locuitori populaţie 

după domiciliu (%) 

3 14 10 6 22 23 

Sporul natural 0,5 2,4 1,7 1,0 3,7 3,8 

Spor natural la 1000 locuitori populaţie 

după domiciliu (%) 

- - - 2 - - 

Populaţia după domiciliu - total, la 1 

ianuarie 

- - - 37,7 - - 

Populaţia după domiciliu - femei, 

la 1 ianuarie 

37 37 25 35 46 58 

Stabiliri de reşedinţă în localitate la 1 

ianuarie 

6,5 6,5 4,3 5,9 7,7 9,6 

Plecări cu reşedinţă din localitate la 1 

ianuarie 

9 9 12 15 13 17 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 
Tab. 19 - Structura populaţiei din Ghimbav după domiciliu pe grupe de vârstă 2011 vs. 2016 

Anul 
Total Masculin Feminin 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Populaţia după domiciliu pe grupe de 

vârstă la 1 iulie 
5682 6028 2741 2918 2941 3110 

0 - 4 ani 265 292 142 144 123 148 

5 - 9 ani 266 270 141 149 125 121 

10-14 ani 241 278 117 145 124 133 

15 - 19 ani 253 302 123 151 130 151 

20 - 24 ani 441 268 213 128 228 140 

25 - 29 ani 505 471 257 227 248 244 

30 - 34 ani 642 536 331 275 311 261 

35 - 39 ani 512 663 255 339 257 324 

40 - 44 ani 480 520 240 259 240 261 

45 - 49 ani 344 488 154 242 190 246 

50 - 54 ani 461 359 201 163 260 196 

55 - 59 ani 445 453 205 197 240 256 

60 - 64 ani 310 434 153 196 157 238 

65 - 69 ani 158 294 71 138 87 156 

70 - 74 ani 169 137 70 59 99 78 

75 - 79 ani 86 140 40 58 46 82 

80 - 84 ani 66 68 21 32 45 36 

85 ani şi peste 38 55 7 16 31 39 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Ocuparea forței de muncă 

Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de ansamblul capacităților 

fizice și intelectuale care îi permit sa desfășoare o muncă utila în una din activitățile economiei naționale 

și includ: populația în vârsta de muncă, aptă de a lucra (bărbați de 16 - 62 ani și femei de 16 - 57 ani), 

precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate. 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

51 

Pentru orașul Ghimbav numărul de persoane active în câmpul muncii în anul 2016 este de 8276 

salariați. 

Statistica forței de muncă a orașului Ghimbav în perioada 2011-2016 este prezentată în următorul 

tabel. 

 
Tab. 20 - Forța de muncă a orașului Ghimbav în perioada 2011 -2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salariaţi - total (număr mediu) 4909 6125 6722 7877 8397 8276 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 24 39 41 27 19 20 

Industria alimentară 13 10 104 13 28 22 

Fabricarea produselor textile 167 153 150 150 154 145 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 123 118 119 116 105 109 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; 

prepararea şi vopsirea blănurilor 

222 373 466 354 385 383 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi 

din alte materiale vegetale împletite 

449 390 389 405 378 224 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din 

hârtie 
208 187 197 199 190 185 

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a 

înregistrărilor 
100 94 92 88 94 10 

Fabricarea substanţelor şi a produselor 

chimice 
26 37 44 56 59 73 

Fabricarea produselor din cauciuc şi 

mase plastice 
20 34 36 43 38 35 

Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 
28 25 50 4 37 50 

Industria metalurgica     197 195 

Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

497 331 288 290 329 332 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 

electronice şi optice 
584 663 647 681 737 683 

Fabricarea echipamentelor electrice 0 0 4 7   

Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 
92 102 137 184 169 185 

Fabricarea autovehiculelor de transport 

rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 
1057 1312 2171 2954 3008 3419 

Fabricarea altor mijloace de transport 162 592 210 759 1034 947 

Fabricarea de mobilă     1 2 

Alte activităţi industriale n.c.a. 4 9 9 10 9 8 

Repararea, întreţinerea şi instalarea 

maşinilor şi echipamentelor 
323 313 313 315 314 316 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer 

condiţionat 

43 146 87 103 104 96 

Construcţii de clădiri 67 92 89 73 46 68 

Lucrări de geniu civil 8 2 5 1 1 - 

Lucrări speciale de construcţii 50 147 152 41 59 58 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

şi a motocicletelor 

153 201 232 201 169 113 
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Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

133 393 338 316 303 154 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
99 63 71 70 89 79 

Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 
52 64 68 87 85 134 

Transporturi aeriene - - - - 15 14 

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 
- - 27 39 10 16 

Activităţi de poştă şi de curier 1 0 2 2 3 3 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 46 27 13 13 14 4 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 
25 28 39 23 38 28 

Activităţi de difuzare şi transmitere de 

programe 
 11 13 14 7 1 

Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
2 2 1 2 2 3 

Tranzacţii imobiliare 31 29 36 40 49 58 

Activităţi juridice şi de contabilitate 3 2 2 2 2 2 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 

activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

1 5 6 3 37 10 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
2 0 0 11 - 2 

Cercetare-dezvoltare 7 5 6 8 6 5 

Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei 
  6 6 0 3 

Alte activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice 
   0 1 1 

Activităţi de închiriere şi leasing 6 0 2 1 1 1 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur- 

operatorilor; alte servicii de rezervare şi 

asistenţă turistică 

2 2 4 5 3 5 

Activităţi de servicii privind forţa de 

muncă 
1 3 2 1 1 - 

Activităţi de investigaţii şi protecţie  8     

Activităţi de peisagistică şi servicii 

pentru clădiri 
1 21 6 22 4 19 

Activităţi de secretariat, servicii suport şi 

alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 

43 58 20 22 22 2 

învăţământ 2 - 2 3 1 2 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 19 22 14 14 14 14 

Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, 

muzeelor si alte activitati culturale 
- - - 74 - - 

Activitati de jocuri de noroc si pariuri - - - - - 7 

Activităţi sportive, recreative şi 

distractive 
1 - 2 - - 1 

Alte activităţi de servicii 12 12 14 32 22 23 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 
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Industria 

Zona industrială din partea nordică a Ghimbavului este într-o continuă expansiune. Aceasta este 

susținută de infrastructura rutieră formată din străzile: Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian 

Vuia, Henri Coandă, Alexandru Șerbănescu. 

Din zona industrială face parte IAR SA; Transilana SA; Ecopak SA; Viessmann SRL; Forex SRL; 

Romsiz SA; Silva Carpat Prod Impex SA; Delcar Advisor Company SRL; Tess SA; Qui Romania SRL 

și IPB Industrial Park Brașov - Ghimbav care cuprinde societățile comerciale Preh Romania SRL, VP 

Industries, Benchmark, ICCO Systems, EuroDruck Services, VP Industries, Benchmark Electronics 

Romania SRL, Johnson Metall și Continental Powertrain. 
 

 

Fig. 16 -  Zona industrială Ghimbav 

Învățământul 

Evoluția populației școlare a fost, firesc, influențată de evoluția demografică în ansamblul ei. 

Datorită unei natalități foarte scăzute de la începutul anilor 1990 numărul elevilor și al claselor din 

învățământul preuniversitar a scăzut dramatic, o oarecare revigorare având loc în acest moment în 

învățământul primar. 

Nivelul de instruire al populației, după forma de învățământ absolvită, este ridicat în județul Brașov 

și în orașul Ghimbav. Cea mai mare pondere o reprezintă absolvenții de studii gimnaziale, urmați de cei 

cu studii liceale, și de cei ai învățământului primar. 

Având în vedere gradul de urbanizare al zonei metropolitane și tradiția universitară a Brașovului 

ponderea celor care au absolvit o formă de învățământ superior este ridicată (14 %). Un procent însemnat 

al acestor absolvenți se regăsește și în orașul Ghimbav, fenomen legat de dezvoltarea rezidențială a 

acestuia din ultima perioadă. 

În localităţile cuprinse în Zona Metropolitană Braşov repartizarea unităţilor de învăţământ este 

relativ echilibrată şi acoperă necesarul de servicii educaţionale pentru ciclurile preşcolar, primar, 

gimnazial şi liceal. Unele localităţi din cadrul polului de creștere reuşesc să păstreze şi să fidelizeze (prin 

facilităţile acordate) personalul didactic (Codlea, Râşnov, Săcele, Predeal, Prejmer, Târlungeni), în timp 

ce alte localităţi se confruntă cu numărul insuficient al cadrelor didactice de specialitate cu normă 

întreagă (Ghimbav, Cristian, Hărman, Sânpetru) şi cu o rată ridicată a fluctuaţiei personalului didactic. 

Elevii din localităţile aflate mai aproape de Braşov se orientează în procent mai mare spre şcolile 

din Municipiul Braşov, deoarece oferta instituţiilor de învăţământ este mai variată, calitatea serviciilor 

este mai bună şi pot face naveta în condiţii rezonabile. 

De asemenea aici există trei școli cu statut de școală europeană (Colegiul Naţional Unirea, Colegiul 

Tehnic Maria Baiulescu și Colegiul de Știinţe Grigore Antipa), iar colegiile naţionale teoretice sunt 

renumite prin rezultatele obţinute la competiţii școlare internaţionale. 

Institutiile de învățamânt din orașul Ghimbav sunt: 
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- Școala gimnazială clasele V-VIII – str. Pieței nr.70. 

- Școala generală clasa pregătitoare și clasele I-IV – str. Școlii nr.259 A. 

- Grădinița – str. Floare de Colț, Cartierul Tineretului. 

 
Tab. 21 - Situația unităților de învățământ pentru Ghimbav în perioada 2011 - 2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unităţi de învăţământ - total 2 2 1 1 1 1 

Grădiniţe de copii 1 1 - - - - 

Şcoli din învăţământul primar şi 

gimnazial (inclusiv special) 
1 1 1 1 1 1 

Populaţia şcolară - total 407 429 458 454 461 480 

Copii înscrişi în grădiniţe 114 88 122 120 121 135 

Elevi înscrişi - total 293 341 336 334 340 345 

Elevi înscrişi în învăţământ primar şi 

gimnazial (inclusiv special) 
293 341 336 334 340 345 

Elevi înscrişi în învăţământ primar 

(inclusiv special) 
159 194 204 202 181 184 

Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial 

(inclusiv special) 
134 147 132 132 159 161 

Gradul de încărcare al unei educatoare 

(număr preşcolari/ educatoare) 
22,8 22,0 13,6 15,0 15,1 16,9 

Numărul elevilor din învăţământul primar 

şi gimnazial care revine în medie la un 

cadru didactic (număr elevi/cadru 

didactic) 

16,3 16,2 15,3 10,8 13,1 12,3 

Absolvenţi - total 28 31 34 35 38 20 

Absolvenţi învăţământ gimnazial (inclusiv 

special) 
28 31 34 35 38 20 

Personal didactic - total 23 25 31 39 34 36 

Personal didactic în învăţământ preşcolar 5 4 9 8 8 8 

Personal didactic în învăţământ primar şi 

gimnazial (inclusiv special) 
18 21 22 31 26 28 

Personal didactic în învăţământ primar 

(inclusiv special) 
7 10 11 10 10 10 

Personal didactic în învăţământ gimnazial 

(inclusiv special) 
11 11 11 21 16 18 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 17 17 17 23 23 23 

Laboratoare şcolare 1 1 1 1 1 1 

Săli de gimnastică - total 1 1 1 1 1 1 

Terenuri de sport - total 4 4 4 4 4 4 

PC - total 23 23 23 49 31 57 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Locuințele 

Conform Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor, sectorul rezidențial și 

terțiar, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din 

Uniunea Europeană. Având în vedere tendința de extindere a sectorului este evident că și consumul de 

energie va crește, fapt ce implică și creșterea emisiilor de dioxid de carbon. 

Creșterea economică implică de asemenea un consum sporit de energie, astfel se preconizează că în 

anul 2030 cererea totală de energie va crește cu aproximativ 50% față de anul 2003, iar cererea pentru 

combustibil fosil va fi cu aroximativ 46% mai mare. 

În sectorul clădirilor rezidențiale principala măsură se referă la reabilitarea clădirilor pentru care 

activităţile vizând creşterea eficienţei energetice reprezintă o pondere importantă. 
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În prezent, blocurile de locuinţe înregistrează, de regulă, un consum specific anual de energie pentru 

încălzire cuprins între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp. Apartamentele proiectate în perioada 1950-1990 au 

cele mai importante pierderi de energie prin pereţii exteriori, ferestre şi terase. Aceste pierderi de energie 

determină costuri foarte ridicate cu încălzirea apartamentelor pe perioada de iarnă. Totodată, blocurile 

proiectate între anii 1950-1990 prezintă, adesea, elemente de construcţie ale faţadelor degradate sau 

deteriorate, precum şi componente - pereţi exteriori şi tâmplărie exterioară - neperformante din punct de 

vedere energetic. 

În acest sens, realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 18 din 04 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe 

au efect direct asupra reducerii consumurilor de combustibil convenţional utilizat la prepararea agentului 

termic pentru încălzire, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii cheltuielilor cu încălzirea 

locuinţelor pe perioada de iarnă şi cu climatizarea, pe perioada de caniculă, precum şi ameliorarea 

aspectului urbanistic a localităţii. 

 

Fig. 17 -  Locuințe colective noi în Cartierul Florilor - Ghimbav / 2012 

 

Obiectivul specific vizat prin acest act normativ este reducerea consumului anual specific de căldură 

pentru încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp arie utilă. Finanţarea 

proiectării lucrărilor de intervenţie se asigură integral din bugetul local al municipiului, iar finanţarea 

executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel: 

1. 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Locale. 

2. 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal 

constituite. 

3. 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. 
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Fig. 18 -  Blocuri de locuințe reabilitate termic pe Strada Fagarasului 

 

Situația locuințelor după ocupare și după dotarea acestora pentru orașul Ghimbav este prezentată în 

următoarele tabele. 
 

Tab. 22 - Numărul de locuinţe după situaţia ocupării acestora (2011) 

 Total 

Număr total de locuinţe 2038 

- ocupată 1659 

- sezonieră 306 

- neocupată 73 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 
Tab. 23 - Numărul de locuinţe după dotarea acestora, pe localităţi componente (2011) 

 Total 

Număr total de locuinţe 2038 

Bucătărie: 2038 

-în locuinţă 1930 

- în afara locuinţei 74 

- alte tipuri 11 

- nu are 23 

Baie: 2038 

- în locuinţă 1841 

- în afara locuinţei 104 

- nu are 93 

Alimentare cu apă: 2038 

- în locuinţă - din reţea publică 1977 

- în sistem propriu 25 

- în afara locuinţei - din reţea publică 13 

- în sistem propriu 3 

- nu are apă curentă 20 

Alimentare cu apă caldă: 2038 

- în locuinţă - din reţea publică 76 

- în sistem propriu 1681 

- în afara locuinţei - din reţea publică 2 

- în sistem propriu 6 

- în afara clădirii 1 
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 Total 

- nu are apă curentă 272 

Canalizare: 2038 

- la reţea publică 1902 

- în sistem propriu 55 

- altă situaţie 45 

- nu are 36 

Electricitate: 2038 

- are 2000 

- nu are 38 

Combustibilul folosit pentru gătit: 2038 

- gaze din reţeaua publică 1828 

- gaze lichefiate 132 

- combustibil solid 40 

- energie electrică 27 

- altul 11 

Modul de încălzire al locuinţei 2038 

-încălzire centrală 1451 

- termoficare 30 

- centrală termică proprie cu: 1421 

- gaze din reţeaua publică 1314 

- gaze lichefiate (butelie) 9 

- combustibil solid 92 

- alte tipuri 6 

- nu are încălzire centrală, locuinţa fiind încălzită cu: 487 

- aragaz 32 

- gaze din reţeaua publică 30 

- gaze lichefiate (butelie) 2 

- sobă (şemineu) cu: 386 

- gaze din reţeaua publică 211 

- gaze lichefiate (butelie) 5 

- combustibil solid 170 

- energie electrică 63 

- alt mod de încălzire 6 

- Nu există încălzire deloc 100 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 
Tab. 24 - Situația teritoriului, locuințelor și utilităților publice pentru orașul Ghimbav în perioada 2011 - 2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Locuinţe existente - total (număr) 2038 2110 2119 2142 2163 2238 

Locuinţe în proprietate publică 23 23 23 22 22 22 

Locuinţe în proprietate privată 2015 2087 2096 2120 2141 2216 

Suprafaţa locuibilă - total (m2) 111908 116201 117415 119697 122363 128980 

Suprafaţa locuibilă - proprietate publică 728 728 728 696 696 696 

Suprafaţa locuibilă - proprietate privată 111180 115473 116687 119001 121667 128284 

Suprafaţa locuibilă ce revine în medie pe 

un locuitor (m2/locuitor) 
19,7 20,3 20,3 20,3 20,5 21,4 

Suprafaţa intravilană a municipiilor şi 

oraşelor (ha) 
630 635 990 990 990 990 

Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi 

oraşelor (ha) 
6 6 6 6 6 11 

Suprafaţa acoperită cu spaţii verzi per 

capita (mp/persoană) 
10,6 10,5 10,4 10,2 10,1 18,2 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total (km) 21 25 25 25 25 30 

Lungimea străzilor orăşeneşti 17 17 17 17 17 22 
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Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

modernizate (km) 

Ponderea drumurilor orăşeneşti 

modernizate (%) 
81,0 68,0 68,0 68,0 68,0 73,3 

Lungimea totala a reţelei simple de 

distribuţie a apei potabile (km) 
15,2 15,4 15,4 15,4 15,4 14,0 

Capacitatea instalaţiilor de producere a 

apei potabile (m3/zi) 
2592 2592 2592 2592 2160 2160 

Capacitatea instalaţiilor de producere a 

apei pe locuitor (m3/ locuitor) 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor - total (mii m3) 
202 218 184 177 197 211 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor-uz casnic (mii m3) 
162 162 157 155 170 180 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor pentru uz casnic, care 

revine în medie pe un locuitor (m3/ 

locuitor) 

28,5 28,3 27,1 26,3 28,5 29,9 

Lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare (km) 
8,6 8,6 8,8 10,8 11,0 11,0 

Lungimea totala a conductelor de 

distribuţie a gazelor (km) 
25,8 26,3 26,7 27,1 29,8 30,6 

Gaze naturale distribuite total (mii m3) 9939 10395 10184 10836 11328 13529 

Gaze naturale distribuite-uz casnic (mii 

m3) 
2107 2083 1937 1844 1928 2032 

Cantitatea de gaze naturale distribuită 

consumatorilor pentru uz casnic, care 

revine în medie pe un locuitor (m3/ 

locuitor) 

370,8 363,5 334,8 313,3 322,9 337,1 

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Prin atragerea de noi surse de finantare (Fonduri  de la Bugetul de Stat,  accesări de fonduri UE), în 

perioada 2016-2030, UAT Ghimbav isi propune să se reabilitaze termic un număr cât mai mare de 

locuințe. De asemenea, un rol important îl va juca și eficientizarea consumului de energie electrică în 

sectorul rezidențial, ca urmare a schimbării comportamentului cetățeanului, estimându-se o scădere de 

15% din consumul de energie până în 2020 și de 18,75% până în anul 2030. 

În urma analizei Sectorului Clădiri Rezidențiale și Terțiare vom avea reduceri de energie și emisii 

de CO2: 

 

Reducere energie 

2020 

4.416,72 MWh/an Reducere CO2 

2020 

1.332,56 tone/an 

15 % 15  % 

 

Reducere energie 

2030 

5.420,90 MWh/an Reducere CO2 

2030 

1.665,70 tone/an 

18,75 % 18,75  % 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav 2012-2020 actualizat 

 

2.8 Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie (termică, gaze naturale, electrică) 

 

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă 

Orașul Ghimbav are rezolvată alimentarea cu apă potabilă prin două puțuri forate (debit Q = 2 x 8 = 

16 l/s), castel de apă V = 500 m3, rețele de distribuție. Unitățile industriale existente au de asemenea 

fronturi de captare prin puțuri. 
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Lungimea retelei de distributie, în anul de referință 2012, este de 15,4 km (19 km în 2017) (Sursa: 

Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/). 

Debitul de apă necesar pentru orașul Ghimbav este de 21 l/s astfel că sursa existentă nu mai 

satisface cererile de apă. 

Pe străzi există rețele de distribuție a apei din țeavă de oțel Dn 50 – 80 mm (mai vechi) și din 

polietilenă DE 90 – 160 mm (mai noi). Pe conductele noi sunt montați și hidranți exteriori pentru 

combaterea incendiilor. 

Conductele vechi din oțel au durata de exploatare depășită și este necesară reabilitarea acestora. 

 

Fig. 19 -  Localitățile deservite de către Compania Apa Brașov S.A. (operator regional) 

Sursa: https://www.apabrasov.ro/ro/companie/operator-regional/ 

 

Rețeaua de canalizare 

Orașul Ghimbav are un sistem separativ de canalizare. Apele uzate menajere sunt evacuate la un 

colector ovoid 600/900 mm care conduce apele respective la stația de epurare Brașov. 

Apele pluviale se scurg prin rigole în pârâul Ghimbășel. În zona centrală există o rețea de canalizare 

pluvială care preia apele de pe strada Pieții și le conduce la pârâul Ghimbășel. 

Lungimea retelei de canalizare, în anul de referință 2012, este de 8,6 km (15,8 km în 2017) (Sursa: 

Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/). 

 

Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 

În prezent orașul Ghimbav are un sistem de ditribuție a gazelor naturale de presiune redusă de cca. 

60 de ani vechime din care se alimentează majoritatea clădirilor existente. 

Lungimea retelei de conducte în anul de referință 2012, este de 26,3 km (31,3 km în 2017) (Sursa: 

Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/). 
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Energia termică pentru încălzire, preparare apă caldă de consum și preparare hrană se asigură cu 

gaze naturale, cu centrale termice individuale de apartament. 

În zonă există 3 conducte de transport gaze naturale de presiune înaltă Dn 500 mm în zona nord fata 

de orașul Ghimbav, care fac legătura între bazinele de captare a gazelor și zonele Râșnov, Predeal și Bran. 

La acest nivel, există o stație de predare-primire din care se alimentează orașul și o stație din care pleacă 

conducte de presiune înaltă pentru alimentarea Municipiului Brașov (2 x 500 mm) și stațiunea Poiana 

Brașov. 

 

Fig. 20 -  Harta Sistemului National de Transport al Gazelor 

Sursa: Planul de Dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 2014 - 2023 

 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică 

Orașul Ghimbav este asigurat cu energie electrică din sistemul național, prin linii aeriene de 110 kV 

și o stație de transformare amplasată în zona stadionului. 

Pe toate străzile există rețele aeriene de 0,4 kV (de joasă tensiune), la care se racordează fiecare 

consumator. 

Liniile de 110 kV cât și cele de distribuție de joasă tensiune sunt montate pe stâlpi din beton. 
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Fig. 21 -  Rețeaua electrică de transport din România 

Sursa: https://www.profit.ro/ 

 

Serviciile de salubritate 

Pe teritoriul unităților administrative, așa cum le descrie Legea nr.211/2011, avem în considerare 

două mari grupe de deșeuri: 

- deșeuri municipale; 

- diverse fluxuri specifice (anvelope uzate, uleiuri uzate, periculoase, medicale, acumulatori și 

baterii, vehicule scoase din uz, echipamente electrice și electronice (EEE)). 

Marea majoritate a deșeurilor provin din zone urbane, fiind vorba de deșeuri municipale. Acestea 

sunt alcătuite din deșeuri menajere și similare, produse de nuclee familiale urbane sau rurale, instituții, 

magazine, deșeuri stradale colectate de pe străzi, din spații publice, parcuri și spații verzi și deșeuri 

provenind din lucrările de construcții și demolări. 

Gestionarea deșeurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea și eliminarea lor, 

supervizarea tuturor acestor operații inclusiv depozitarea la gropile de gunoi. Actualmente, deșeurile 

urbane din UE sunt stocate în gropi de gunoi (49%), gropi cu cenușă(18%) sau reciclate (33%). 

În România, în ciuda eforturilor ăi a investițiilor notabile, procentul deșeurilor depozitate în gropi de 

gunoi este unul ridicat față de media din UE. De fapt, procentul de deșeuri depozitate în gropile de gunoi 

crește până la 90%. 

Pe teritoriul localității Ghimbav nu există zone de depozitare a gunoiului menajer și industrial. Până 

în prezent serviciul de salubrizare era asigurat de firma SC COMPREST SA. 

 

2.9 Utilizarea și nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport în localitate 

 

Infrastructura de transport 

Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, învecinat cu municipiul Brașov și localitățile Hălchiu, 

Codlea și Cristian este străbătut de traseele rutiere ale drumurilor naționale DN1 (E68), DN73B, de 

traseul drumului județean DJ103C și limitrof traseului drumului național DN73 (E574). De asemenea 

teritoriul este traversat, paralel cu traseul DN 1, de calea ferată principală Brașov-Făgăraș-Sibiu-Vințu de 

Jos-Deva-Arad-Curtici. 

Dotări edilitare: 
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 - total străzi - 25 Km din care 

 - asfaltate - 80%; 

 - împietruite - 20%. 

Datele sunt relevante pentru anul 2012 (considerat de referință) și nu au legătură cu anul întocmirii 

documentației. 

 

Circulația rutieră 

Circulația în mediul urban românesc a început să constituie o problemă cotidiană generată atât de 

creșterea explozivă a gradului de motorizare cât şi de structura arhitecturală a orașelor dezvoltate în 

perioade în care nu putea fi anticipată o „explozie rutieră”. 

Principalele artere funcționale ale rețelei sunt: 

- Strada Făgărașului cu 4 benzi (categoria II); 

- Strada Cristianului (Strada Bisericii Române) are 2 benzi (categoria III); 

- Strada Hermann Oberth are 2 benzi (categoria III); 

- Strada Lungă are 4 benzi (categoria II); 

- Strada Nouă are 4 benzi (categoria II). 

Generarea unor fluxuri rutiere este favorizată, în special, de traficul greu aferent transportului de 

mărfuri, datorat vecinătății cu Municipiul Brașov (important centru demografic, industrial, sociocultural 

și turistic) dar și situării pe drumul național DN 1 (care este și drum european E68), între Brașov și Sibiu. 

Disfuncționalitățile prezente sunt comune multor localități de la nivel județean și național, fiind 

legate în special de gradul de modernizare al străzilor și anume: 

- sistemele rutiere și elementele geometrice în profil longitudinal și transversal ale străzilor 

existente nu sunt adaptate noilor cerințe ale traficului rutier; 

- traficul rutier de tranzit, inclusiv cel greu, traversează intravilanul producând efecte negative 

inerente; 

- intersecțiile (rutiere și pietonale) sunt insuficient amenajate și dotate, în special cele dintre străzile 

pe trasee de drumuri clasificate și străzile locale; 

- locurile de parcare sunt insuficiente; 

- zonele necesar a fi protejate nu beneficiază de restricții de circulație cum ar fi crearea de trasee 

pietonale sau limitări de viteză, menite sa conducă la descurajarea traficului auto în aceste zone. 

În zonele legate de drumuri principale, există o rețea bine dezvoltată de drumuri secundare, care au 

un rol important în conectarea drumurilor principale din mediul urban, deservind utilizarea terenurilor și 

furnizând rute alternative la rețeaua de drumuri principale. 

Străzile secundare ale orașului Ghimbav sunt: 

- Strada Progresului face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona rezidențială de la ieșirea 

spre Codlea. 

- Strada Unirii face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona rezidențială de la ieșirea spre 

Codlea. 

- Strada Nouă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric al orașului Ghimbav. 

- Strada Lungă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric al orașului Ghimbav, 

Primăria Ghimbav și - Biserica medievală fortificată. 

- Strada Gării face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și gara Ghimbav. 

- Strada Avram Iancu reprezintă o alternativă la Strada Bisericii Române și ieșirea spre Cristian, 

tranzitând zona rezidențială. 

- Strada Pieței face legătura dintre Calea Făgărașului (DN1) și centrul istoric al orașului Ghimbav. 

- Străzile Școlii, Morii, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sunt străzi aparținând centrului istoric și 

zonei înconjurătoare a acestuia. 

- Străzile Florii de Colț, Narcisei, Petuniei, Toporașului, Gardeniei, Daliei, Violetei, Liliacului, 

Begoniei, Azaleei, Bujorului, Lăcrămioarei, Crizantemei, Margaretei, Orhideei, Lalelei, Crăciunelului, 
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Gențianei, Brândușei, Zambilei și Sânzienei fac legătura dintre Strada Bisericii Române (DN73B) și cel 

mai nou cartier rezidențial din Ghimbav, aflat în dezvoltare. 

- Străzile Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă, Alexandru 

Șerbănescu reprezintă rețeaua stradală a noii zone industriale din proximitatea DJ103C. Străzile se aflau 

în curs de asfaltare și amenajare la nivelul anului 2012 (an de referință). 
 

Accesibilitatea rutieră 

Rețeaua generală a drumurilor este destul de bine structurată, deși are drumuri strategice relativ 

scurte, oferind acces la alte județe și la orașe învecinate. 

Se poate observa că majoritatea localităților din zona Metropolitană Brașov se află situate la mai 

puțin de 30 minute cu autoturismul de Ghimbav, Predeal fiind cel mai departe, la 56 minute distanță. 

Distanța de călătorie medie este de 19,38 km, iar timpul mediu de călătorie este de 22,7 minute, 

care, în mare, sugerează o viteză medie de călătorie de 45 km/h. Prin urmare, se consideră că toate 

localitățile din zona metropolitana sunt accesibile de la / către Ghimbav. 

 

Starea drumurilor 

S-a realizat o evaluare a bazei de date cu starea drumurilor și au fost identificate drumurile în stare 

nesatisfăcătoare. Un drum într-o stare nesatisfăcătoare este măsurat, în mod normal, ținând cont de 

îmbrăcămintea rutieră, deoarece afectează nu doar calitatea călătoriei, dar și costurile provocate de 

întârzierea vehiculului, consumul de combustibil și costurile de mentenanță preconizate. Aceasta indică 

faptul că drumurile au gropi, drenaj necorespunzător și facilități inadecvate pentru trotuare și pietoni. 

S-a semnalat un sector de drum de 7,5 km pe DJ103C care este considerat necorespunzător din 

punct de vedere a calității căii de rulare. 

DN73B prezintă o calitate nesatisfăcătoare a asfaltului pe sectorul de legătură dintre Ghimbav și 

Cristian (asfaltul rupt / lipsă, crăpături și coroziune). 

Starea nesatisfăcătoare a drumurilor are drept consecință viteze și capacități reduse ale vehiculelor, 

pentru că vehiculele trebuie să evite gropile prin manevre pe bandă și prin frânări bruște. Starea drumului 

este afectată de asemenea de nivelurile ridicate ale traficului greu de transport de mărfuri din zonele 

externe ale Polului de creștere, în special în Ghimbav, care conține un număr mare de depozite și de zone 

de exploatare industrială. 

 

Transportul public 

Orașul Ghimbav nu dispune de un transport public propriu. Există un sistem de transport organizat 

la nivelul Consiliului Județean Brașov în exteriorul Municipiului, un traseu din oră în oră de la Făgăraș la 

Brașov, operat de Primăria Făgăraș și un traseu pe o distanță mai lungă, de 130 km, de la Victoria la 

Brașov, operat de Primăria Victoria. 

 

Organizarea serviciilor de transport cu autobuze 

Mai multe trasee sunt atribute de către Consiliul Județean furnizorilor privați de transport, în urma 

unei proceduri de achiziții publice. Traseele sunt atribuite furnizorilor de transport câștigători, perioada în 

curs fiind din ianuarie 2014 în iunie 2019, după care se va organiza o nouă procedură de licitație. 

Informații esențiale despre orar și trasee sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean, dar nu într-un 

format ușor de utilizat pentru publicul larg. 

Din păcate, deși aceste autobuze sunt profitabile și potrivite pentru liniile pe care sunt folosite, nu 

sunt ușor accesibile pentru vârstnici și persoane cu dezabilități. Imaginile următoare sunt exemple tipice 

pentru acest tip de autobuze: 
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Fig. 22 -  Autobuz și stație de transport în comun în orașul Ghimbav pe Strada Lungă 

 

Transportul pe calea ferată 

Există o singură linie neelectrificată dinspre Brașov care trece prin Ghimbav și merge spre Codlea, 

la Șercaia, Făgăraș, Podul Olt până la Sibiu, pe magistrala 200 CFR. În comparație cu liniile secundare 

din oricare altă parte a României, linia secundară care tranzitează Ghimbavul pare a fi relativ bine 

folosită, cu un orar destul de frecvent, ceea ce indică faptul că este puțin probabil ca această să fie o țintă 

principală pentru închiderea de căi ferate pe viitor. 

În prezent, autoritățile locale din România sunt puțin implicate în operarea și determinarea 

serviciilor de cale ferată, în afara dreptului de veto față de propunerile de a retrage serviciile existente de 

pe linii. Posibilitatea de a îmbunătăți aceste servicii și analiza atentă a modului cum se pot lega de 

serviciile paralele de autobuze operate la momentul de față în numele Consiliului Județean sunt 

substanțiale și pot necesita implicarea ADI-T. 

 

Transportul de marfă 

Profilul industrial al zonei metropolitane este determinat de industria de mașini și echipamente și 

industria mijloacelor de transport, industria alimentară și textilă, industria de prelucrare a lemnului. O 

caracteristică deosebită a economiei locale este dată de prezența majorității ramurilor industriale. 

Ca urmare a restructurării economiei naționale, o parte importantă din capacitățile de producție ale 

județului Brașov și-au diminuat activitatea sau au fost închise. Astfel, au fost generate, pe de o parte forță 

de muncă disponibilă pentru angajare, iar pe de altă parte spatii utilizabile în scopuri industriale sau 

logistice. 

În zona metropolitană Brașov există mari posibilități de a investi, cei interesați având la dispoziție o 

puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forță de muncă corespunzător calificată, piață de 

desfacere și o legislație corespunzătoare ce garantează drepturile investitorilor străini în România. 

Similar cu Municipiul Brașov, în unitatea teritorial administrativă Ghimbav se dezvoltă zona 

industrială. Se pot aminti extinderile IPB - Industrial Park Brașov, Zona industrială de pe Strada 

Hermann Oberth, Airbus Helicopters România (fosta Eurocopter România), Preh, reprezentanțele Tess, 

ASV Auto, Delcar, etc. 

Pentru perioada 2016 - 2020 se estimează o creștere accelerată a zonei industriale Ghimbav. 

Aceeași evoluție ascendentă o vor avea toate parcurile industriale din Zona metropolitană Brașov. 

Profilul economic al Zonei Metropolitane Brașov este determinat în principal de activitățile în 

domeniu comerțului – 36,6%, industriei – 26,11% și construcțiilor –8,13% (profil dat de valoarea cifrei 

de afaceri). În încercarea de uniformizare a dezvoltării economice, de respectare a condițiilor de mediu și 

echilibrare a dezvoltării teritoriale, la nivelul Zonei Metropolitane Brașov, o parte din investițiile actuale 

dar și din noile investiții vor fi localizate pe teritoriul localităților limitrofe Municipiului Brașov, cu 
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precădere în apropierea infrastructurii de transport, fapt ce va determina o dezvoltare economică ce va 

menține același profil economic și pentru perioada următoare. 

Infrastructura asociată comerțului în România este alcătuită din autostrăzi și drumuri naționale și 

județene, căi ferate, transport fluvial, porturi, aeroporturi și facilități de depozitare și transfer de mărfuri. 

Aproximativ 60% din mărfurile transportate pe distanțe lungi sunt transportate rutier, cea mai scăzută cotă 

de transport rutier din Europa Centrală şi de Est (ECE). Acesta este urmat de transportul maritim, cu 

aproximativ 31,2%, transportul feroviar cu 20%, transportul fluvial cu 20% (care reprezintă cota cea mai 

ridicată pentru transport fluvial de mărfuri din ECE) şi depozitare cu 5,2%. 

 

Disfuncționalități 

Disfuncționalitățile majore care se relevă din documentare, ca și din studiul situației existente, sunt 

de natură diferita. 

1. Zonificare funcțională: 

- asocierea de funcțiuni incompatibile (ex: locuire și industrie-cartier Transilana); 

- tendința de dezvoltare haotică; 

- lipsa spațiilor verzi, a zonelor de recreere și agrement; 

- existența multor zone de tip „dormitor”, lipsite de dotări complementare locuirii (servicii, comerț, 

alimentație publică); 

- existența unor zone destructurate (atât de locuințe cât și industriale) ce necesită reconfigurare 

urbanistică. 

2. Infrastructura: 

- străzi necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, ca elemente geometrice de profil transversal; 

- existența multor intersecții neamenajate cu risc mare de accidente. 

 
Tab. 25 - Flota orășenească a orașului Ghimbav 

Nr. Nr. înmatr. Marcă Tip Categorie 
An 

achiz. 

Normă 

EURO 
Combust. Stare tehnică 

1 BV 12 FWX DACIA LOGAN Autoturism 2009 EURO 4 Benzină Funcțională 

2 BV 23 WST SKODA OCTAVIA Autoturism 2008 EURO 4 Benzină Funcțională 

3 BV 09 PSB UTB U 683 DT Tractor 2006 NON-EURO Motorină Funcțională 

4 BV 24 WST Volkswagen PASSAT Autoturism 2007 EURO 3 Motorină Funcțională 

5 BV 11 PGH DACIA LOGAN Autoturism 2007 EURO 3 Benzină Funcțională 

Sursa: UAT Ghimbav 

 
Tab. 26 - Statistica flotei private și comerciale a orașului Ghimbav 

Anul 
Autovehicule înmatriculate de 

persoane fizice 

Autovehicule înmatriculate de 

persoane juridice 

2008 840 694 

2009 1.170 1.400 

2010 1.175 1.280 

2011 1.362 1.013 

2012 1.469 1.015 

Sursa: UAT Ghimbav 

 
Tab. 27 - Consumurile de combustibil estimate pentru flotele de transport rutier a orașului Ghimbav 

Flotă privată/comercială 

 

  
Tip vehicul 

Nr. 

vehicule 

înreg. 

2012 

Structură vehicule în 

funcţie de combustibil 
Consum 

mediu 

[l/100km] 

Distanţă 

medie 

zilnică 

[km] 

Consum anual [litri] 2012 

MOTORIN

Ă 

BENZIN

Ă 
MOTORINĂ BENZINĂ 

1 Veh. 2 roți 16 0 100 5% 10 0,00 2.920,00 

2 Autoturisme 1.898 45 55 6% 10 187.047,90 228.614,10 

3 Utilitare 248 75 25 10% 10 67.890,00 22.630,00 

4 Microbuze 197 80 20 10% 10 57.524,00 14.381,00 
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5 Camioane 76 100 0 30% 10 83.220,00 0,00 

      TOTAL consum litri carburant consumat 395.681,90 268.545,10 

Flotă orășenească 

 

  
Tip vehicul 

Nr. 

vehicule 

înreg. 

2012 

Structură vehicule în 

funcţie de combustibil 
Consum 

mediu 

[l/100km] 

Distanţă 

medie 

zilnică 

[km] 

Consum anual [litri] 2012 

MOTORIN

Ă 

BENZIN

Ă MOTORINĂ BENZINĂ 

1 Autoturisme 4 25 75 6% 10 219,00 657,00 

2 Tractor 1 100 0 30% 10 1.095,00 0,00 

      TOTAL consum litri carburant consumat 1.314,00 657,00 

 
Tab. 28 - Consumurile finale de energie și emisiile de CO2 corespunzătoare acestora pentru flotele de transport 

rutier a orașului Ghimbav 

 
Flotă privată/comercială 

Consum final de energie la nivelul 

anului 2012 

Emisii CO2 la nivelul anului 2012, 

derivate din consum final de: 

 

  

Tip vehicul 

Nr. 

vehicule 

înreg. 

2012 

MOTORINĂ BENZINĂ 
Total 

energie 
MOTORINĂ BENZINĂ 

Total 

energie 

[MWh] [MWh] [MWh] [tone CO2] [tone CO2] 
[tone 

CO2] 

1 
Vehicule pe 

două roți 
16 0,00 26,86 26,86 0,00 6,69 6,69 

2 Autoturisme 1.898 1.870,48 4.343,67 6.214,15 499,42 1.081,57 1.580,99 

3 Utilitare 248 678,90 429,97 1.108,87 181,27 107,06 288,34 

4 Microbuze 197 575,24 273,24 848,48 153,59 68,04 221,63 

5 Camioane 76 832,20 0,00 832,20 222,20 0,00 222,20 

      3.956,82 5.073,74 9.030,56 1.056,48 1.263,36 2.319,84 

 

 
Flotă orășenească 

Consum final de energie la nivelul 

anului 2012 

Emisii CO2 la nivelul anului 2012, 

derivate din consum final de: 

 

  
Tip vehicul 

Nr. 

vehicule 

înreg. 

2012 

MOTORINĂ BENZINĂ 
Total 

energie 
MOTORINĂ BENZINĂ 

Total 

energie 

[MWh] [MWh] [MWh] [tone CO2] [tone CO2] 
[tone 

CO2] 

1 Autoturisme 4 2,19 12,48 14,67 0,58 3,11 3,69 

2 Tractor 1 10,95 0,00 10,95 2,92 0,00 2,92 

      13,14 12,48 25,62 3,51 3,11 6,62 

 

2.10 Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice 

 

Pentru descrierea modului de gestionare a serviciilor de utilități publice în orașul Ghimbav, a fost 

completat Tabelul 29, conform “Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței 

energetice aferent localităților”. 

In tab.29 (echivalent Tabelul 1 cf. L121/2016) se regăsește descrierea modului de gestionare a 

serviciilor de utilităţi publice. 

 
Tab. 29 - Modul de gestionare servicii de utilităţi publice 

Servicii utilităţi 

publice 
Modul de gestionare a serviciului 

Indicatori de eficienţă energetică 

stipulaţi prin contract 

 
Contract de delegare 

a gestiunii serviciului 

public 

Gestiune directă prin 

departementele 

primăriei 

DA 

Precizaţi 

indicatorul 

NU 

Iluminat Public X - - X 

Alimentare cu 

apă și de 

canalizare 

- 

- - - 

Alimentare cu 

energie termică 
- 

X - - 
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Transport public - - - - 

Clădiri publice - X - - 

Clădiri 

individuale 
- 

- - - 

Sursa: UAT Ghimbav 

 

Sistemul de iluminat public din orașul Ghimbav a fost concesionat pe o perioadă de 10 ani către 

Methexis SRL. Lucrările contractului de concesiune s-a referit la: întreținerea sistemului de iluminat 

public, modernizarea și optimizarea consumurilor energetice din rețeaua existentă și extinderea 

infrastructurii pentru asigurarea serviciului pentru toți cetățenii de pe raza municipiului. 

Alimentarea cu apă și serviciile de canalizare în municipiul Brașov sunt realizate de SC 

Compania Apa Brașov SA. Orasul Ghimbav deține 3,1 % din capitalul social al acestei societăți. 

Furnizarea agentului termic - nu exista la nivelul localitatii. 

Transportul public local de călători în orașul Ghimbav, este efectuat de de către diverse firme 

private care sunt contracte de către Consiliul Județean Brasov. Acestea tranzitează orașul, în efectuarea 

transportului rutier interurban. 

 

3. PREGATIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂȚIRE A 

EFICIENȚEI ENERGETICE -DATE STATISTICE 
 

Pentru inițierea și derularea acestei etape pregătitoare, este necesară crearea unei baze de date cu 

informații și date cât mai detaliate în domeniul eficienței energetice. Ele vor deveni elemente de bază în 

etapa de instruire ale persoanelor care vor fi implicate în procesul de dezvoltare a programului, de 

management și de punere în aplicare a acestuia. Mai apoi, după efectuarea unei analize-diagnostic a 

situației găsite, vor fi identificate o serie de propuneri și acțiuni care se vor transforma în proiecte ce vor 

fi prioritizate, apoi documentate și finantare spre realizare. 

Pentru demararea planului de acțiune aferent fiecaărui proiect identificat, trebuie îndeplinite o serie 

de condiții esențiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementării legate de etapizare, finanțare, 

coordonare între parteneri, etc. Condițiile și premizele de lucru ce vor fi enunțate în continuare, sunt în 

mare măsură rezultatul experiențelor similare ale localităților din Uniunea Europeană, care în ciuda 

diferențelor de abordare, de dimensiune, surse de finanțare, etc., funcție de localizarea pe teritoriul celor 

28 de state componente, s-au bucurat de avantajul câtorva premize și condiții comune de implementare a 

operațiunilor necesare. 

În sens strategic, fiecare premiză sau condiție au presupus și presupun în mod generic, activarea 

unor serii de acțiuni preliminare, în scopul sectorizării și delimitării unor planuri de acțiune, văzute ca 

acțiuni pe termen scurt, în vederea demarării procesului de implementare a strategiei. 

 

Conditia 1: presupune existența unei strategii de îmbunătățire a eficienței energetice acceptate de 

către comunitate și aprobată de Consiliul Local. 

Pentru ca implementarea strategiei să fie eficientă, rapidaă și durabilă, este necesară supunerea 

acesteia spre dezbatere publică, analiza răspunsurilor primite și propunerilor de modificare venite din 

partea actorilor implicați (comunitatea și/sau societatea civilă, antreprenoriatul și instituțiile publice) și 

acceptarea formei îmbunătățite de către factorii de decizie ai localității. Participarea stake-holderilor (sau 

actori locali care definește: o persoană sau o organizație care are interese într-un proiect sau entitate, în 

special în procesul de decizie al instituțiilor – incluzând marile corporații, instituțiile de guvernământ sau 

organizațiile non-profit – conceptul a ajuns să includă toate părțile care au un interes sau altor factori 

interesați, precum comunitatea oamenilor de afaceri, mediul academic, sectorul non-guvernamental), este 
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extrem de utilă demersului autorităților, în sensul susținerii proiectelor și contribuției lor în procesul 

implementării. 

Finalitatea dezbaterii documentului strategiei trebuie să aducă o contribuție reală la prioritizarea 

proiectelor, însemnând angajarea partenerilor (organizații publice și/sau private), identificarea surselor de 

finanțare și pregătirea activităților. În final, aprobarea strategiei de către Consiliul Local al oraşului. 

Parcurgerea cu succes a acestor pași, înseamnă că prima condiție de realizare și implemntare a strategiei a 

fost indeplinită. 

 

Conditia 2: Evidențierea și prioritizarea proiectelor 

Din multitudinea de programe și a proiectelor propuse în documentul strategiei, trebuie să se facă o 

departajare și o primă evidențiere și prioritizare a celor care se dovedesc a fi cele mai fezabile. 

De regulă, capacitatea administrației publice locale pentru a acoperi pe termen scurt intreaga cerere 

de investiții este la niveluri medii și reduse. Evident că este necesară dezbaterea și selectarea unor 

proiecte pilot de interes major pentru comunitate. 

 

Conditia 3: Existența unei capacități organizaționale pentru gestionarea procesului de implementare 

a strategiei. 

Pentru orice tip de politică, stategie sau programe de dezvoltare a unei comunități sau organizații, 

complexitatea aspectelor cuprinse în aria de dezvoltare, solicită inerent crearea unei structuri 

organizaționale cu responsabilități clare în gestiunea procesului, structură aptă să coordoneze acțiunile de 

implementare a strategiei, să dispună, acceseză sau atragă resurse financiare publice sau private, să poată 

dialoga și negocia cu alți actori implicați, să formuleze și să monitorizeze planurile de acțiune dezbatute și 

aprobate. 

În acest sens, devine prioritară întărirea capacității unei astfel de echipe complexe (ce va gestiona 

resurse umane, materiale, finaciare și informaționale multiple), în special când una dintre sursele 

financiare utilizate va fi rezultatul efortului accesării și gestionării fondurilor structurale europene 

nerambursabile. 

 

Conditia 4: Organizarea schemelor de finanțare a proiectelor. 

Față de cele de mai sus, problematica finanțării unor obiective de investiții reprezintă punctul critic 

al tuturor operațiunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare durabilă și sustenabilă. 

În ultimii cca. 15 ani au existat la dispozitia autorităților locale fonduri uriașe donate de către UE, 

care au depășit în potențialitate peste 50 de miliarde de euro (aproximativ un sfert din PIB-ul actual al 

României). Ca atare, ținând cont că și în următoarele bugete europene multianuale (pe 7 ani) României îi 

vor fi alocate câteva zeci de miliarde de euro, este imperios necesar a se trage învățamintele necesare din 

sesiunile anteriore de finanțare nerambursabilă și Consiliul Local Ghimbav va trebuie să realizeze o 

schemă a coordonării fondurilor publice aflate la dispoziție, în sensul cofinanțării proiectelor eligibile atât 

prin accesarea fondurilor structurale cât și acelor guvernamentale, parteneriatului public privat, din surse 

ale unor ONG-uri sau bănci. 

 

Conditia 5: Comunicarea strategiei și a proiectelor. 

O rețetă sigură de eșec în elaborarea dar mai ales în implementarea strategiei, face referire la lipsa 

de vizibilitate a acțiunilor și privitor la comunicarea intențiilor de dezvoltare cuprinse în programele și 

proiectele prioritare sau pilot, absolut necesare pentru asigurarea suportului din partea comunității. 

Această condiție implică în mod distinct elaborarea, încă de la început, a unei strategii de 

promovare și comunicare, cuprinsă ca parte a strategiei energetice și care are ca obiectiv principal țintirea 

a diverse categorii de actori, implicați direct sau indirect în proces: 

- populația orașului; 

- populația din zona afectată de proiect; 
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- reprezentanți ai sectorului privat, public sau academic; 

- potențiali investitori, contractori; 

- administrația centrală prin instituțiile deconcentrate, etc. 

Concomitent cu aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Orașului 

Ghimbav, conducerea Primăriei Orașului Ghimbav va trebui să indice și care structuri (interne sau 

externalizate) vor fi organizate (și cum) pentru a derula acţiunile asumate şi pentru a urmări rezultatele 

acestora. Obligatoriu că trebui să specifice și care sunt resursele umane alocate în acest scop. 

Câteva considerații conceptuale și apelarea la unele statistici din domeniul energiei sunt utile 

oricarui proces ce implică creșterea eficienței energetice. 

Astfel, eficienţa energetică constituie centrul tuturor strategiilor internaţionale destinate dezvoltării 

inteligente şi durabile şi în acelaşi timp o tranziţie către o economie circulara eco- eficientă. 

Conform raportului Agenţiei Internaţionale de Energie, consumul global de energie va creşte până 

în anul 2035 cu 50%, de la 505 cvadrilioane Btu în 2008 la 619 cvadrilioane Btu în 2020 şi la 770 în 

2035. 

 

Fig. 23 - Consumul global de energie, 1990-2035 (cvadrilioane Btu) 

 

Pentru a evita consecinţele devastatoare ale schimbărilor climatice, la summit-ul din Hokkaido 

Toyako, Japonia în 2008, liderii G8 şi-au asumat o reducere cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

până în anul 2050. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin acţiuni de schimbare a tehnologiilor de 

producere a energiei, distribuţie şi consum în toate sectoarele economice. 

În acest sens Comisia Europeană a subliniat necesitatea suplimentării finanţării proiectelor care au 

ca obiectiv accesul durabil la energie, diversificarea furnizării energiei, modernizarea infrastructurii şi 

promovarea îmbunatăţirii eficienţei energetice. 

Eficienţa energetică este un element fundamental pentru un viitor energetic durabil. În acelaşi timp, 

din punct de vedere al mediului, beneficiile unei energii eficiente pot fi cuantificate inclusiv prin 

reducerea emisiilor şi utilizarea limitată a resurselor. Directiva nr.2006/32/CE privind eficienta energetică 

la utilizatorii finali, care a devenit obligatorie pentru România din anul 2008, prevede că statele membre 

UE se angajează să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel puţin 9% într-o perioadă de 

nouă ani (2008- 2016), comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru care există date 

disponibile (2001-2005). 

În acest sens, România şi-a asumat următoarele măsuri în domeniul eficienţei energetice: 

- utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv contractele de 

performanţă energetică care prevăd furnizarea de economii de energie măsurabile; 

- achiziţionarea de echipamente şi tehnologii ţinând seama cu prioritate de specificaţiile privind 

eficienta energetică; 
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- accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la consumatorii industriali, 

la clădirile publice şi rezidenţiale, audituri certificate de organismele abilitate, urmate de măsuri de 

reducere a consumurilor energetice. 

În deplin acord cu „Potenţialul naţional de economisire a energiei”, respectiv de reducere a 

pierderilor energetice la nivelul Orațului Ghimbav, jud.Brașov, în urma analizei datelor puse la dispoziţie 

de către beneficiar, este apreciat la circa 25-30% din resursele energetice primare (industrie 20-25%, 

clădiri 30-40%, transporturi 25-30%, iluminat public de la 12-25% până la 34-43% sau chiar mai mult, în 

cazul înlocuirii cu tehnologie LED, creşterea mai mare înregistrându-se odată cu folosirea sistemelor de 

management inteligent). 

România, în calitate de stat membru al UE, urmează îndeaproape programul de acţiune pentru 

mediu, având în vedere că protejarea şi îmbunătăţirea capitalului natural, încurajarea utilizării eficiente a 

resurselor şi accelerarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon sunt elementele cheie ale 

acestui program de acţiune, care au ca scop şi reducerea incidenţei îmbolnăvirilor cauzate de condiţiile 

climatice. 

Evoluţia consumului de energie atât la nivel naţional cât şi la nivelul local, a fost influenţat de 

restructurarea economiei. Astfel, conform Institutului Naţional de Statistică, consumul a atins nivelul 

maxim în anul 1996, s-a stabilizat în perioada 2001-2008 şi a început să descrească în perioada 2009-

2014 (Tab.32). Gazele naturale au cea mai mare pondere în ceea ce priveşte consumul de energie primară. 
 

Tab. 30 - Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 38.950 37.868 39.381 39.159 39.658 34.328 34.817 35.648 34.851 31.634 31.538 

Energie 

electrica 
1.320 1.489 1.212 1.195 1.115 1.164 1.573 1.242 1.312 1.569 1.719 

Carbune 

(inclusiv 

cocs) 

9.172 8.742 9.540 10.064 9.649 7.436 6.911 8.147 7.552 5.725 5.719 

Titei și 

produse 

petroliere 

10.092 9.163 9.651 9.658 9.719 8.239 8.416 8.472 8.303 7.705 7.864 

Gaze 

naturale 
13.766 13.820 14.308 12.862 12.476 10.642 10.897 11.187 10.924 9.892 9.459 

Sursa: INS (Evoluţia consumului de energie atât la nivel naţional cât şi la nivelul local) 
 

Din punct de vedere al sectoarelor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul localității, în trecut, 

consumul cel mai mare de energie a revenit sectorului industrial. În timpul perioadei economice 

centralizate, dezvoltarea economică a României s-a bazat preponderent pe construcţia şi exploatarea 

ramurilor industriale mari consumatoare de energie. Restructurarea economică a dus la scăderea activităţii 

macro-industriale şi implicit al consumului de energie. Acest fenomen a fost amplificat de criza 

economică din perioada 2009-2010. Astfel, poziţia de prim-consumator de energie la utilizatorii finali a 

fost revendicata de consumul populaţiei GWh (Tab.33) 
 

Tab. 31 - Consumul final de energie pe sectoare 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Industrie 

(inclusiv 

constructii) 

9.351 10.616 10.892 11.285 10.505 9.998 9.630 9.115 6.612 7.020 7.093 6.796 6.307 6.456 

Transporturi 3.975 4.305 4.319 4.353 4.379 4.407 4.729 5.399 5.377 5.107 5.313 5.351 5.364 5.489 

Consumul 

populatiei 
7.197 7.284 7.879 7.908 8.055 7.889 7.559 8.089 8.037 8.124 7.883 8.095 7.748 7.412 

Agricultura 

și 

silvicultura 

299 298 259 233 237 262 260 293 385 391 433 499 472 426 

Alte ramuri 

ale 

economiei 

1.629 887 1.826 1.936 2.030 2.757 2.481 2.106 1.976 2.097 2.028 2.025 1.994 1.953 

Sursa: INS (Evoluţia consumului de energie atât la nivel naţional cât şi la nivelul local) 
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Pentru o bună fundamentare a unei baze statistice construite de la zero, privind orice program de 

îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul localității Ghimbav, se impune cu necesitate identificarea, 

cât mai departe cronologic în timp (în trecut), a consumurilor energetice. 

În tabelul de mai jos, se prezintă situația consumurilor de energie efectuate de către  primele firme 

industriale aflate în topul orașului Ghimbav, pentru perioada 2008-2012. 

 
Tab. 32 - Consumul de energie pentru primele firme in topul orasului Ghimbav pentru perioada 2008-2012 

Anul 

Quin Romania IAR Brașov-Ghimbav AEROTEC Ra-Ra Logistics 

Consum 

energie 

electrică 

MWh 

Consum 

gaze 

naturale 

MWh 

Consum 

energie 

electrică 

MWh 

Consum 

gaze 

naturale 

MWh 

Consum 

energie 

electrică 

MWh 

Consum 

gaze 

naturale 

MWh 

Consum 

energie 

electrică 

MWh 

Consum 

gaze 

naturale 

MWh 

2008 2.010,22 252,89 3.212 18.152 - - - - 

2009 5.755,25 2.340,77 2.845 10.862 - - - - 

2010 7.787,25 3.593,94 2.602 8.349 - - - - 

2011 8.741,6 4.544,41 2.262 7.526 4.448 2.957 - - 

2012 7.707,6 4.160,64 2.111 7.095 7.616 3.641 250 55 

 

Pe cuprinsul întregului teritoriu al orașului Ghimbav, datele esenţiale privind structura consumului 

de energie la nivelul consumatorului final în orașul Ghimbav (exprimat în MWh/an), se distribuie pe 

domeniile în care au fost inventariate consumurile de energie: 

- instituții; 

- clădiri din sectorul terțiar; 

- clădiri rezidențiale; 

- iluminat public; 

- flotă orășenească; 

- transport public; 

- transport comercial și privat. 

Consumul total de energie la nivelul anului 2012 în sectoarele menţionate, a fost de 40.618,61 

MWh/an. 

În concluzie, având în vedere specificul orașului Ghimbav, dezvoltarea economică durabilă şi 

implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii, presupune investiţii majore şi constante pentru eficientizarea 

energetică în toate sectoarele şi accesul la servicii energetice moderne. 

 

3.1 Date tehnice pentru sistemele de iluminat public 

 

Iluminatul public al orașului Ghimbav 

În acest capitol se va face o scurtă descriere a sistemului de iluminat public: consumul de energie 

electrică pe ultimii 3 ani, aria de acoperire a reţelei de iluminat (rutier, pietonal, arhitectural, peisagistic, 

etc.), informaţii despre aparatele de iluminat (putere, caracteristici tehnice, anul instalării), numărul de 

aparate de iluminat pe tipuri, număr de stâlpi, indicatori specifici (KWh/nr. loc; KWh/luna, lei / luna). 

Sistemul de iluminat public reprezintă o dotare necesară a localităților care contribuie la 

îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții urbane. Acesta asigură prezența activităților umane în spațiul 

public fără a fi constrânse de ciclurile zi - noapte, un aspect esențial pentru un oraș care își propune 

creștere economică permanentă. Dezvoltarea unui sistem de iluminat performant contribuie la reducerea 

infracționalității și a incidentelor din trafic pe timpul nopții. 
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Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal, 

iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv. Pentru localităţile mai mari 

pot fi incluse în acest tip de serviciu public și date privind consumul pentru semaforizare, semnalizare 

luminoasă, mijloace publicitare, etc., instalații de a căror exploatare și mentenantță se ocupă și cade tot în 

sarcina municipalităților. 

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, 

alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat 

public. 

 

Iluminatul public, situația existentă 

În prezent corpurile de iluminat stradal din oraşul Ghimbav sunt de tip mixt (instalații și corpuri de 

generație mai veche împreună cu unele mai noi). O mare parte dintre acestea fie au fost modernizate, fie 

au fost montate în cadrul lucrărilor de sistematizare şi de dezvoltare efectuate în ultima perioadă, astfel 

încât ele sunt elemente integral de tip LED, cu consum redus de energie electrică şi cu performanţe 

ridicate pentru iluminat. Restul, adică cealaltă parte, sunt de tip clasic, cu vapori de sodiu sau de mercur, 

dar încă în bună stare de funcţionare. 

La modul generic (în funcție de gradul de acoperire), oraşul Ghimbav este iluminat în proporție de 

peste 90% din teritoriu, și cuprinde inclusiv zone din cartierele noi începute aflate în plină dezvoltare, din 

zona de est a oraşului. Există însă zone construite (mai puține), care nu au încă iluminat stradal, 

majoritatea străzilor fiind amplasate tot în estul oraşului. 

Reţeaua de alimentare a iluminatului public este în general de tip aerian, cu excepţia zonelor care au 

fost construite sau modernizate recent și care beneficiază de avantajele unui sistem subteran. Statistic, 

există un procent estimat de sub 25% din stâlpii de iluminat care au reţeaua electrică îngropată. Similar, 

se face mențiunea că aceeaşi situaţie este şi pentru reţelele de telefonie, TV şi internet, astfel că în 

proporţie de peste 75%-80%, rețelele sunt pozate aerian. 

 Zonele cu iluminat modern, de tip LED, sunt situate în zona de nord a oraşului şi în cartierul 

Florilor. De asemenea, se consemnează și o situaţie aparte pe care o au străzile Mihai Viteazul şi Vlad 

Ţepeş, străzi care au instalaţie complet nouă, dar în tehnologie clasică, cu lămpi cu vapori de sodiu. 

 

Comanda iluminatului, iluminatul parcurilor şi iluminatul arhitectural 

Din punct de vedere al comenzii iluminatului public, iluminatul este în prezent pornit şi oprit în 

funcţie de senzori crepusculari, combinaţi cu programe orare. Există de asemenea implementată reducerea 

intensităţii iluminatului stradal pe baza unui program orar, care utilizează dimmer-e clasice montate în 

punctele de aprindere ale iluminatului. 

Nu se efectuează reduceri ale fluxului luminos în zone sensibile pentru siguranța circulației: 

intersecții, sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată, pasaje subterane, alei și zone pietonale, parcuri 

și zone agrement, zone cu obiective istorice reprezentative, pasaje auto supraterane. 

În urmă cu câţiva ani s-au montat o serie de stâlpi de iluminat destinaţi iluminării spaţiilor verzi de 

pe scuarele mai multor străzi (Morii, Lungă, Progresului, etc.). Aceşti stâlpi sunt de tip ornamental, 

special creaţi pentru iluminatul parcurilor şi spaţiilor verzi. Trebuie spus însă că scenariul de iluminat 

pentru aceste circuite este acelaşi ca şi pentru restul iluminatului stradal, iar alimentarea lor se face din 

stâlpii de iluminat stradal. 

Toate corpurile de iluminat noi cu LED prevăzute de un nou proiect (cu startare din anul 2019) vor 

avea posibilitatea controlului prin protocol LON prin linia de alimentare. Acesta va permite 

implementarea unui control inteligent pentru iluminatul oraşului. 

 Nu există zone cu iluminat arhitectural, nici în centrul oraşului (la primărie sau la cetate), nici în 

alte zone cu potenţial turistic. S-au montat nişte proiectoare pe stâlpii de iluminat pentru a se ilumina 

zidurile cetăţii şi biserica, există nişte lumini montate şi pentru troiţa de lângă moară, dar acest sistem nu 
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poate fi caracterizat cu adevărat ca iluminat arhitectural. Se speră ca în cuprinsul noului Plan Urbanistic 

Zonal pentru Zona Istorică să fie reiterate și exigențele unui iluminat peisagistic și arhitectural modern. 

 

Analiza situaţiei existente din punct de vedere al costurilor și a regimului de funcționare 

Legat de analiza datelor prvind contorizarea consumurilor energetice pe ultimii trei ani, așa după 

cum se stipulează în Ghidul ANRE, se face referire la lipsa acestui tip de indicator/cerință. 

Ca atare, pentru a suplini această lipsă, mai jos s-au transcris datele continute în Studiul de 

Fezabilitate privind modernizarea și realizarea de rețele de iluminat inteligent în orașul Ghimbav, din anul 

2016, actualizat în 2018. 

Din punct de vedere al costurilor, trebuie ţinut cont de faptul că actualele lămpi cu vapori de sodiu 

au o pierdere de aproximativ 20% pe balast (chiar dacă acesta este încorporat în lampă). Astfel, conform 

fişelor de catalog, consumul real al unei lămpi cu vapori de sodiu de 150W este de 180W, iar consumul 

real al unei lămpi de 100W este de 120W. Sursele de 400W se utilizează doar pentru aplicații speciale: 

sensuri giratorii, poduri, intrări în oraș etc. 

În calculul costurilor, s-au considerat că din 4.000 de ore pe an de iluminat, aproximativ 1.800 de 

ore sunt ore cu iluminat la intensitate normală, iar restul de 2.200 sunt la intensitate redusă, de 50%, 

având în vedere că şi în prezent există sistem de reducere a iluminatului. 

La momentul întocmirii prezentului Pogram, situația consumurilor de energiei electrică este în 

concordanță cu tabelul de mai jos: 
 

Tab. 33 - Estimarea costurilor cu energia electrică 

Tip 

corp 

iluminat 

Nr. 

Corpuri 

Ore 

funcționare 

regim 

normal 

Ore 

funcționare 

regim redus 

Consum 

anual lampa 

Consum 

total anual 

Cost anual 

energie 

electrica 

[kWh] [MWh] [RON] 

150 W 63 1.800 2.200 522 32,886 13.016,28 

100 W 367 1.800 2.200 348 127,716 50.549,99 

LED 217 1.800 2.200 290 62,93 24.907,69 

  
Total 

   
88.473,96 

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru iluminat al orașului Ghimbav 

 
Tab. 34 - Costurile de întreţinere pentru sistemul actual 

Tip corp 

iluminat 

Nr. 

Corpuri 

Cost de intretinere 

anual pe lampă 

[RON] fără TVA 

Cost de intretinere 

total anual 

[RON] fără TVA 

150 W 63 301,86 19.017,18 

100 W 367 301,86 142.029,00 

LED 217 219,33 54.684,00 

  Total anual 215.730,18 

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru iluminat al orașului Ghimbav 

 

Total general costuri anuale (consum energie electrică și mentenanță): 304.204,14 lei, iar prin 

implementarea noului sistem de iluminat public modernizat, va scadea la 77.879,59 lei, respectiv costul 

lunar va scădea și el la 6.489,96 lei/luna de la 25.350,34 lei (de circa 4 ori). 
 

Tab. 35 - Indicatori specifici energetici 
Nr. 

locuitori 

Nr. Kwh 

consumati 
Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 

6.086 1.606.100 
KWh/nr. loc KWh/luna lei / luna 

263,90 133.841,66 25.350,34 
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Analiza situaţiei existente din punct de vedere calitativ a sistemului de iluminat public a relevat că 

acesta nu oferă integral parametrii ceruţi prin normativele actuale. Astfel, conform studiului realizat, 

situaţia existentă pentru căile de rulare este următoarea: 

 
Tab. 36 - Situaţia iluminatului public pentru căile de rulare 

Nr. 

crt. 
Stradă / Clasă iluminat 

Luminanţă cf. 

normativ 

[Cd/m2] 

Luminanţă reală 

[Cd/m2] 
Diferenţă 

1. Calea Făgăraşului / M2 1,5 1,0 - 50% 

2. Strada Bisericii Române / M3 1,0 0,8 - 20% 

3. Strada Nouă/ M4 0,75 0,71 - 7% 

4. Strada Avram Iancu/ M4 0,75 0,41 - 85% 

5. Strada Bujorului  0,75 0,8 + 6% 

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru iluminat al orașului Ghimbav/ Aprilie 2016; U.A.T. Ghimbav 

 

Există şi străzi la care luminanţa este conform normelor (cu excepția celor din cartierele noi), dar 

acestea sunt puţine. Pentru căile de circulaţie pietonale, situaţia este aproximativ la fel. 

Concluzia este că iluminatul stradal nu corespunde normelor, cauza fiind în principal deprecierea 

corpurilor de iluminat, care le afectează randamentul. 

Există şi străzi la care luminanţa este conform normelor, în afara celor din cartierele noi, dar acestea 

sunt puţine. 

Pentru căile de circulaţie pietonale, situaţia este aproximativ la fel. 

Tab. 37 - Situaţia iluminatului public pentru căile pietonale 

Nr. 

crt. 
Stradă / Clasă iluminat 

Luminanţă cf. 

normativ 

[Cd/m2] 

Luminanţă reală 

[Cd/m2] 
Diferenţă 

1. Calea Făgăraşului/ P3 7,5 5,56 - 25% 

2. Strada Bisericii Române/ M3 7,5 7,5 0 % 

3. Strada Nouă/ M4 7,5 4,71 - 63% 

4. Strada Avram Iancu/ M4 7,5 3,9 - 92% 

5. Strada Bujorului  7,5 10,1 + 25% 

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru iluminat al orașului Ghimbav/ Aprilie 2016; U.A.T. Ghimbav 

 

Se poate observa că iluminatul stradal nu corespunde normelor, cauza fiind în principal deprecierea 

corpurilor de iluminat, care le afectează randamentul. 

Notă: Emisiile de CO2 în [tone/an], provenite din consumurile de energie electrică pentru iluminat 

se cifrează la 112,59 [tone/an] 

Conform scenariului fezabil ales din Studiul de Fezabilitate, mai jos se listează principalele 

elemente ale componentei sistemului de iluminat ce vor fi supuse modernizării: 

- Proiect: Sistem de iluminat inteligent în orașul Ghimbav; 

- Faza: Studiu de fezabilitate; 

- Beneficiar: U.A.T. Orașul Ghimbav; 

- Lista de Echipamente și servicii (F4): 

1. Corp de iluminat cu LED, de înaltă eficiență, 150W, dimmabil ST1 = 230 buc. 

2. Corp de iluminat cu LED, de înaltă eficiență, 100W, dimmabil ST1 = 1.172 buc. 

3. Stâlpi de iluminat St = 1.402 buc. 

4. Corp de iluminat cu acumulator pentru parcuri ST2 = 50 buc. 

5. Controler de lampa, montaj în interiorul lămpii, pentru controlul variației intesității lămpii, cu 

intrare DALI / 0 - 10V, comunicație prin alimentare cu cotrollerul de zona ST3 = 1.402 buc. 

6. Concentrator de date, pentru maxim 200 de lămpi, comunicație prin alimentare cu controlerele 

de lampă, comunicație prin fibră optică SM cu dispeceratul central ST4 =14 buc. 
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7. Cofret de iluminat stradal, echipat conform specificațiilor și schemelor monofilare, inclusiv 

montaj pentru controlerul de zona ST5 = 49 buc. 

8. Pachet software dedicat aplicațiilor de iluminat urban, cu interfață grafică de operare, 

posibilitate de implementare a hărților grafice, pentru controlul sistemului de iluminat, licență 

pentru doua stații de operare ST6 = 1 buc. 

9. Server de date, care va servi și ca stație de operare ST7 = 1 buc. 

10. Stație de operare ST7 = 1 buc. 

11. Senzor de prezență, montaj exterior ST8 = 50 buc. 

12. Sezor de luminozitate crepuscular ST9 = 4 buc 

13. Camera video IP, 3MP, montaj exterior, carcasa antivandalism, alimentare la 230V ST10 = 15 

buc. 

14. Switch fibra optică cu 4 porturi SFP, echipate cu miniGBIC pentru FO SM și un port RJ45 

ST11 = 20 buc. 

15. Switch fibra optică cu 24 porturi SFP, echipate cu miniGBIC pentru FO SM și 2 porturi RJ45 

ST11 = 1 buc. 

16. Sistem de NVR pentru 24 de canale IP, 3MP, monitor 42" ST12 = 1 buc. 

17. AP Wireless, motaj exterior ST13 = 5 buc. 

18. Dispozitiv de alimentare mașini electrice ST14 = 2 buc. 

19. Servicii de realizare a proiectului tehnic de montaj pentru sistemul de iluminat inteligent, 

conform caietului de sarcini: set = 1 

20. Servicii de asistență tehnică la montaj pentru sistemul de iluminat inteligent: set = 1 

21. Servicii de configurare, instalare și punere în funcțiune a sistemului de iluminat inteligent: 

set = 1 

22. Servicii de instruire personal pentru utilizarea sistemului de iluminat inteligent: set = 1. 

Lungimea totală a reţelei de curent electric din orașul Ghimbav este de c.c.a. 50 km reţea de joasă 

tensiune, c.c.a. 10 km reţea de medie tensiune și 10 km de rețea de înaltă tensiune. 

Puterea instalată: 2.407 kW 

Tip rețea: 55,3 km aeriană; 495,2 km subterană 

Consum de energie în 2014: 12.200 MWh. 

Bilanțul teritorial: 

- rețea stradală (72 străzi); 

- lungimea străzilor orășenesti pe care se vor monta stâlpii de iluminat = 38.100 m.; 

- număr stalpi: se vor monta 1.007 stâlpi de metal, din care 416 vor fi înlocuiți (demontarea lor nu 

este prinsă în acest studiu, intra în sarcina ELECTRICA iar stâlpii vor fi înlocuiți când se vor executa 

lucrările de branșament). 

Categoria drumurilor implicate în investiție: 

- drumuri naţionale: DN1/Calea Fagarasului; DN 73B-str Bisericii Romane; 

- drum judeţean: DJ 103C/str.Hermann Oberth; 

- străzi: 68 străzi. 

 
Tab. 38 - Date tehnice pentru sistemul de iluminat public 

Indicator/An 2015 2016 2017 

Consum energie 

electrică (MWh/an) 
11.202 11.851 12.200* 

Factura energie 

electrică (lei/an) 
5.729 7.051 6.711 

* consumul include iluminat festiv și peisagistic și semaforizare 

Notă: tabelul se va actualiza anual și va include valori din 2 ani precedenţi 

 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

76 

3.2 Date tehnice pentru sectorul Rezidențial 

Pentru descrierea sectorului rezidențial se va completa tabelul 39 (echivalent Tabelul 3 din Legea 

nr.121/2016). Mai multe informații se regasesc în Anexa 3. 

Notă: orașul Ghimbav nu mai posedă rețea de termoficare urbană (s-a desființat la nivelul anilor 

2000), populația apelând la centrale termice proprii și la combustibilii lichizi și solizi (motorină, lemne, 

cărbuni). 

 

Zona de locuinţe 

 Ghimbavul prezintă caracteristicile unei localităţi adunate de tip săsesc cu două străzi largi paralele 

de-a lungul unui curs de apă. În general clădirile de locuit sunt aşezate la stradă, iar anexele gospodăreşti 

închid gospodăria în spatele căreia se întind grădinile de zarzavat. Fondul construit existent este constituit 

din clădiri cu regim de înălţime parter şi parter+1 etaj, excepţie, făcând zona locuinţelor colective 

(blocuri) cu regim de înălţime P+4. Clădirile sunt construite din materiale durabile (fundaţii de piatră şi 

mai recent din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn cu învelitoare de ţiglă). Există străzi cu clădiri 

mai vechi cu arhitectura tradiţională situată în jurul bisericilor (săseşti şi româneşti). Locuinţele sunt 

compuse în general din 2-3 camere (în zona românească) şi 4-5 camere în zona săsească. 

În ultimele doua decenii au aparut noi cartiere care au propria arhitectură, mai apropiată de 

modelele care au fost în trend după anul 1989, și mai puțin legate de arhitectura tradițională. 

 
Tab. 39 - Date tehnice sector rezidenţial (echivalent Tabelul 3 din Legea nr.121/2016). 

Indicatori 
Valoare 

indicator 

Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Consumul de energie termică pentru încălzire pe 

tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

Consumul total de 

energie termica 

[MWh/an] 

Suprafața utila totală 

[m2] 

Clădiri publice - - 728 

Locuințe/private - - 115.473 

Consumul mediu de energie termică pentru 

încălzire pe tip de locuințe [Gcal/an,m2] 

Consumul mediu de 

energie termica pe tip 

locuința 

Suprafață utila medie 

pe tip de locuință 

Apartament în bloc - Nu sunt date disponibile 50,26 

Case individuale - Nu sunt date disponibile 105 

Consumul de energie de răcire pe tip de locuința 

cu aer condiționat 

[kWh] 

Consum mediu de 

energie de răcire pe tip 

locuința 

Suprafață utila medie 

răcită pe tip de 

locuință cu aer 

condiționat 

Apartament în bloc - Nu sunt date disponibile - 

Case individuale - Nu sunt date disponibile - 

Consumul de energie încălzire apă pe locuitor 

Consumul total de 

energie pentru încălzirea 

apei 

Număr total locuitori 

Apartament în bloc - Nu sunt date disponibile 
5.730 

Case individuale - Nu sunt date disponibile 

Consumul de energie electrica, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

Consumul total de 

energie electrica 
Suprafața utila totală 

Clădiri publice 43,64 317,74 728 

Locuințe 48,78 5.633,28 115.473 
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Notă: 

(1) Pentru locuințele care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) se va lua în 

considerare consumul de combustibil aferent acestora, din care se va scădea valoarea estimativa a 

consumului de combustibil pentru gătit; 

(2) Pentru locuințele racordate la SACET se va lua în considerare media consumului lunar în lunile de 

vara multiplicat cu 12. Pentru locuințele care nu sunt racordate la SACET se va lua în considerare 

consumul de combustibil mediu în lunile de vara multiplicat cu 12. 

(3) Tabelul se va actualiza anual 

Conform Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor, sectorul rezidențial și 

terțiar, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din 

Uniunea Europeană. Având în vedere tendința de extindere a sectorului este evident că și consumul de 

energie va crește, fapt ce implică și creșterea emisiilor de dioxid de carbon. 

Creșterea economică implică de asemenea un consum sporit de energie, astfel se preconizează că în 

anul 2030 cererea totală de energie va crește cu aproximativ 50% față de anul 2003, iar cererea pentru 

combustibil fosil va fi cu aroximativ 46% mai mare. 

În sectorul clădirilor rezidențiale principala măsură se referă la reabilitarea clădirilor pentru care 

activităţile vizând creşterea eficienţei energetice reprezintă o pondere importantă. 

În prezent, blocurile de locuinţe înregistrează, de regulă, un consum specific anual de energie pentru 

încălzire cuprins între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp. Apartamentele proiectate în perioada 1950-1990 au 

cele mai importante pierderi de energie prin pereţii exteriori, ferestre şi terase. Aceste pierderi de energie 

determină costuri foarte ridicate cu încălzirea apartamentelor pe perioada de iarnă. Totodată, blocurile 

proiectate între anii 1950-1990 prezintă, adesea, elemente de construcţie ale faţadelor degradate sau 

deteriorate, precum şi componente - pereţi exteriori şi tâmplărie exterioară - neperformante din punct de 

vedere energetic. 

În acest sens, realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 18 din 04 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe 

au efect direct asupra reducerii consumurilor de combustibil convenţional utilizat la prepararea agentului 

termic pentru încălzire, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii cheltuielilor cu încălzirea 

locuinţelor pe perioada de iarnă şi cu climatizarea, pe perioada de caniculă, precum şi ameliorarea 

aspectului urbanistic a localităţii. 

 

Fig. 24 - Locuințe colective noi în Cartierul Florilor - Ghimbav 

Obiectivul specific vizat prin acest act normativ este reducerea consumului anual specific de căldură 

pentru încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp arie utilă. Finanţarea 

proiectării lucrărilor de intervenţie se asigură integral din bugetul local al orașului, iar finanţarea 

executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel: 

1. 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Locale. 
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2. 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal 

constituite. 

3. 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. 

 

 

Fig. 25 - Blocuri de locuințe reabilitate termic pe Strada Făgărașului 

Prin atragerea de noi surse de finantare (Fonduri de la Bugetul de Stat, accesări de fonduri UE), în 

perioada 2016-2030, UAT Ghimbav își propune să se reabilitaze termic un număr cât mai mare de 

locuințe. De asemenea, un rol important îl va juca și eficientizarea consumului de energie electrică în 

sectorul rezidențial, ca urmare a schimbării comportamentului cetățeanului, estimându-se o scădere de 

15% din consumul de energie până în 2020 și de 18,75% până în anul 2030. 

În urma analizei Sectorului Clădiri Rezidențiale și Terțiare vom avea reduceri de energie și emisii 

de CO2: 

 

Reducere energie 

2020 

4.416,72 MWh/an Reducere CO2 

2020 

1.332,56 tone/an 

15 % 15 % 

 

Reducere energie 

2030 

5.420,90 MWh/an Reducere CO2 

2030 

1.665,70 tone/an 

18,75 % 18,75 % 

 

Consumul mediu de energie termică 

Din punctul de vedere al consumului mediu de energie termică, nu se înregistreaza nimic la 

capitolul: „Consumul mediu de energie termică pentru încălzire în orasul Ghimbav” deoarece nu există 

sistem public de termoficare în Ghimbav. 

La nivelul României, în practică (date statistice generale), mai există două tipuri de energie 

consumată pentru care nu poate fi realizată o comparaţie şi anume: 

- Energie necesară răcirii, cu un consum energetic de 58,912 kWh/an/m2 (valoare sub cea aferentă 

consumului mediu de energie termică prezentat anterior); 

- Energie necesară încălzirii apei, cu un consum mediu de 249,755 kWh/an/ m3. 

Eficienţa consumului mediu de energie electrică pe tip de clădiri este mult mai bună în cazul 

clădirilor publice, cu o valoare de 21,51 kWh/an/m2 spre deosebire de cel aferent locuinţelor, estimat la 

34,61 kw. 

 

Consumul mediu de energie electrică 

Din punctul de vedere al consumului total de energie electrică, valoarea înregistrată pentru locuinţe 

depăşeşte de peste 4 ori cea aferentă clădiriilor publice. 
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Instituțiile locale care au fost cuprinse în analiza energetică sunt: 

- Primăria orașului Ghimbav - sediul administrativ și bibliotecă (Strada Lungă Nr. 69). 

- Sala de sport Ghimbav. 

- Școala gimnazială Ghimbav. 

 

 
Fig. 26 - Primăria orașului Ghimbav - sediul 

administrativ 

 

 
Fig. 27 - Primăria orașului Ghimbav- biblioteca 

 

 
Fig. 28 - Școala gimnazială clasele V-VIII – str. 

Pieței nr. 70 

 

 
Fig. 29 - Sala de sport 

În orașul Ghimbav, acest sector are un potențial mare de reducere a consumurilor prin orientarea 

clară și definită pe următoarele direcții de acțiune: 

1. Realizarea de audituri energetice pentru clădirile publice. 

Pentru determinarea performanțelor energetice ale clădirilor și pentru alegerea măsurilor optime în 

vederea creșterii acestor performanțe, este necesar auditul energetic pentru fiecare clădire. Această 

măsură nu va duce direct la o reducere a consumului energetic, însă este necesară implementării 

următoarelor măsuri. 

După culegerea și analiza datelor legate de clădirile auditate, echipa de audit trebuie să efectueze 

inspecția instalațiilor supuse auditării, în vederea determinării gradului de uzură a echipamentelor. 

Modalitatea de auditare presupune următoarele componente: 

- izolația clădirilor (anvelopa); 

- sistemul HVAC (încălzire, ventilație, condiționare aer); 

- sistemul de producere, distribuție și consum a aburului; 

- sistemul de producere, distribuție și consum a apei calde; 

- sistemul de producere, distribuție și consum a aerului comprimat; 

- sistemul de alimentare cu energie electrică; 

- sistemul de iluminat artificial și natural; 

- motoare electrice de acționare; 
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- echipamente speciale specifice unor procese. 

În cadrul inspecției instalațiilor, pot fi găsite pe loc soluții de reducere a consumurilor energetice cu 

costuri mici sau fără costuri. 

2. Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor. 

Reabilitarea termică a unei clădiri va reduce consumul energetic total pe perioada anotimpului rece 

cu până la 40%. Pe timp de vară, clădirile izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare ale 

sistemelor de climatizare. Reabilitarea termică presupune şi refacerea faţadelor clădirilor deteriorate şi cu 

potenţial risc de prăbuşire. 

Anvelopa clădirii separă interiorul acesteia de exteriorul ei și are patru funcții principale: 

- asigură structura mecanică a clădirii și contribuie la durabilitatea acesteia; 

- menține mediul controlat din interiorul clădirii, prin protejarea ei împotriva condițiilor 

meteorologice nefavorabile; 

- permite accesul luminii naturale și a ventilației naturală; 

- asigură aspectul dorit al clădirii. 

3. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei 

calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 

achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, 

după caz. 

Una dintre soluțiile care pot fi adoptate ar fi utilizarea pompelor de căldură. Pompa de căldură poate 

obţine din mediul înconjurător până la 75% din energie. Aceasta reduce consumul de energie şi reduce 

mult emisiile de CO2. 

Adaptarea corectă a sursei de căldură şi a sistemului de distribuţie de căldură la regimul de 

funcţionare al pompelor de căldură, conduce la funcţionarea sigură şi economică a instalaţiilor de 

încălzire cu pompe de căldură. Pompa de căldură oferă premisele tehnice necesare pentru încălzire şi 

preparare de apă caldă menajeră. Pompa de căldură obţine aproximativ trei sferturi din energia necesară 

pentru încălzire din mediul înconjurător, iar pentru restul, pompa de căldură utilizează ca energie de 

acţionare curent electric. Căldura ecologică – energia solară acumulată în sol, apă şi aer – stă la dispoziţie 

în cantităţi nelimitate. Pompa de căldură oferă posibilitatea pentru încălzire economică şi ecologică prin 

utilizarea căldurii ecologice (http://instal.utcb.ro/site/proiectecoordonare/serefen/pc.pdf). 

 

 

Fig. 30 - Sistemul termic care utilizează pompele de căldură 

Sursa: Rehau, http://www.stocon.ro/download/prospect-pompa-de-caldura-rehau.pdf 
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4. Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică 

pentru încălzire și prepararea apei calde de consum. 

Cea mai utilizată sursă regenerabilă de energie în mediul urban o reprezintă energia solară provenită 

de la panourile fotovoltaice sau solare. 

Panouri solare - termale pot fi: 

- panouri cu colectoare plane; 

- panouri cu tuburi vidate; 

- pasive directe sau indirecte; 

- active directe sau indirecte. 

Panourile termice captează energia conţinută în razele solare şi o transformă în energie termică. 

Deoarece aproape întreg spectrul radiaţiei solare este utilizat pentru producerea de energie termică, 

randamentul acestor panouri este ridicat, fiind în jur de 60 - 75 % raportat la energia razelor solare 

incidente. 

Dimensionarea unei instalaţii pentru producerea apei calde menajere se face pentru 50 litri/om/zi. 

Ca suprafaţă activă, pentru 3 - 4 persoane e nevoie de o suprafaţă de 4 m2 de panouri colectoare, preţul 

unei astfel de instalaţii fiind de 500 -600 euro /m2. (http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest% 

20seminar/2011-06-16-Semin-Using-solar-energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf). 

 

Fig. 31 - Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice 

Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/2011-06-16-Semin-Using-solar-

energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf 
 

5. Înlocuirea surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață. 

Pentru a reduce consumul de energie electrică se pot schimba sursele de iluminat și corpurile 

aferente cu unele mai eficiente energetic. Se pot utiliza surse de iluminat cu o putere de 9 W, care să 

înlocuiască sursele de iluminat cu o putere de 70 - 80 W. 
 

 

Fig. 32 - Sursă de iluminat economică (tehnologia LED) 

Sursa: http://www.electriccasa.ro/data/Iluminare_cu_leduri.pdf 

http://www.electriccasa.ro/data/Iluminare_cu_leduri.pdf
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Pentru a sintetiza economiile de energie electrică și termică, precum și procentul de emisii de CO2 

pentru anii 2020 și 2030 în raport cu anul 2012, se prezintă tabelele următoare. 

Tab. 40 - Reducerea de consum energetic pentru sectorul clădiri / instituții 

Consum final de 

energie 2012 

Reablitare 

termică -

anvelopare 

Instalații noi 

pentru agentul 

termic 

Surse regenerabile 

de energie - 

panouri solare 

Surse de 

iluminat 

economice 

Total 

[MWh] Consum de energie redus pentru 2020 [MWh] 

1.957,02 

290,82 145,18 363,32 12,69 812,00 

Consum de energie redus pentru 2030 [MWh] 

363,53 181,47 454,15 15,86 1015,00 

Consum de energie redus pentru 2020 față de 2012 [%] 

14,86 7,42 18,56 0,65 41,49 

Consum de energie redus pentru 2030 față de 2012 [%] 

18,58 9,27 23,21 0,81 51,86 

 
Tab. 41 - Reducerea de emisii de CO2 pentru sectorul clădiri / instituții 

Emisii 

CO2 2012 

Reablitare 

termică -

anvelopare 

Instalații noi 

pentru agentul 

termic 

Surse regenerabile 

de energie - 

panouri solare 

Surse de 

iluminat 

economice 

Total 

[tone] Emisii de CO2 reduse pentru 2020 [tone] 

429,12 

63,77 31,84 79,65 2,79 178,04 

Emisii de CO2 reduse pentru 2030 [tone] 

79,71 39,80 99,56 3,49 222,55 

Emisii de CO2 reduse pentru 2020 [%] 

14,86 7,42 18,56 0,65 41,49 

Emisii de CO2 reduse pentru 2030 [%] 

18,58 9,27 23,21 0,81 51,86 

 

Sintetizând datele obținute în urma analizei Sectorului Clădiri şi instituții locale vom avea reduceri 

de energie și emisii de CO2: 

 

Reducere energie 

2020 

812 MWh/an Reducere CO2 

2020 

178,04 tone/an 

41,49 % 41,49 % 

 

Reducere energie 

2030 

1015 MWh/an Reducere CO2 

2030 

178,04 tone/an 

41,49 % 51,86 % 

 
Tab. 42 - Emisiile de CO2 

Categorie 

consumator 

Emisiile de CO2 [tone/an] 

Energie 

elctrică 

Energie 

termică 

Combustibil fosil Energie regenrabilă 

Total Gaz 

natural 
Motorină Benzină GPL 

Biomasă 

lemnoasă 

Clădiri, Sector terțiar, Iluminat public 

Instituții 47,49 − 381,63 − − − − 429,12 

Sector terțiar 175,25 − 11,11 − − − − 186,36 

Clădiri 

rezidențiale 
3.948,93 − 4.747,51 − − 0,93 − 8.697,36 

Iluminat 

public 
112,59 − − − − − − 112,59 

Total 4.284,25 − 5.140,25 − − 0,93 − 9.425,43 
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3.3 Date tehnice pentru clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, clădiri administrative, 

instituții de cultură, etc.) 
 

Pentru descrierea sectorului clădiri publice vezi tabelul 43 (conexat cu Anexa nr.2). 
 

Tab. 43 - Date tehnice pentru sectorul clădiri publice 

Tip clădire 

Nr. 

clădiri 

în grup 

Total arie 

utilă 

[m2] 

Indicatori 

Consum 

energie 

electrică. 

(MWh/an) 

Consum 

energie 

termică 

(Gcal/an) 

Factura energie 

(lei/an) 

electrică termică 

Spitale, dispensare, 

policlinici, etc. 
1 137,18 - - - - 

Școli, licee, creșe, 

grădinițe, etc. 
3 2.203,56 - - - - 

Clădiri social-culturale  

(teatre, cinematografe, 

muzee etc.) 

1 2.727,42 - - - - 

Clădiri administrative 2 1.193,08 - - - - 

Altele 1 332,86 - - - - 

TOTAL 8 - - 0 - 0 

Notă: 

(1) Pentru clădirile care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) se va lua în 

considerare consumul de combustibil aferent acestora în unități echivalente (Gcal/an); 

(2) Tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori” 
 

În ceea ce priveşte performanţa energetică a fondului de clădiri existent (România), Tab.44 şi 

Tab.45 prezintă sintetic principalele caracteristici atât pentru clădirile de locuit existente, cât şi pentru 

clădirile din sectorul nerezidenţial. 
 

Tab. 44 - Caracteristici de performanţă energetică - clădiri de locuit 

Anul construcţiei 
Caracteristică termică 

U [W/(m2·K)] 

Consum de energie finală 

[kWh/m2·an] 

 Vertical Orizontal  

< 1910 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1910 - 1929 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 – 400 

1930 - 1944 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1945 - 1960 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1961 - 1970 1,35 - 1,90 0,90 - 1,80 150 - 400 

1971 - 1980 1,35 - 1,90 0,90 - 1,80 150 - 400 

1981 - 1989 1,25 - 1,60 0,90 - 1,80 150 - 400 

1990 - 1994 1,10 - 1,50 0,90 - 1,80 150 - 350 

1995 - 1999 0,80 - 1,10 0,90 - 1,80 140 - 280 

> 2000 0,70 - 1,10 0,90 - 1,80 120 - 230 

Sursa: Petran, Horia, s.a.m.d., BUILD UP Skills - România. Raport de analiză a stării actuale, august, 2012 
 

Tab. 45 - Caracteristici de performanţă energetică - sector nerezidenţial 

Categoria clădirii 
Caracteristică termică 

U [W/(m2·K)] 

Consum de energie finală 

[kWh/m2·an] 

 Vertical Orizontal  

Birouri 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 120 - 250 

Educaţie, cultură 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 200 - 350 

Sănătate 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 200 - 400 

Turism 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 150 - 300 

Comerţ 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 150 – 300 

Sursa: INCD URBAN-INCERC 
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Caracteristicile de performanţă termică a anvelopei clădirilor construite după anul 2000 au fost 

îmbunătăţite datorită creşterii cerinţelor minime (privind rezistenţele termice ale elementelor de 

construcţie) şi implementării sistemului de verificare a cerinţelor la emiterea autorizaţiei de construire. 

Informaţiile conţinute în certificatele de performanţă energetică elaborate ar putea permite 

evaluarea performanţelor energetice medii pe categorii de clădiri, în măsura în care numărul certificatelor 

ar putea asigura un eșantion reprezentativ cu referire la aria utilă condiţionată a clădirilor pe categorii şi 

reprezentativitate climatică. 

Baza de date centrală cu certificate de performanţă energetică elaborate de către auditorii energetici 

atestaţi functionează în cadrul INCD URBAN-INCERC, până în prezent fiind transmise în format 

electronic cica 22.500 certificate de performanţă energetică. Prelucrarea preliminară a circa 7.000 dintre 

acestea, permite o evaluare estimativă (preliminară) a performantelor energetice ale clădirilor existente. În 

Fig.33 se prezintă rezultatul acestei analize cu privire la indicatorii de consum de energie finală, fără însă 

a avea valoare de reprezentare statistică, ţinând seama de numărul foarte mic de certificate analizate. 

 

  

Fig. 33 - Evaluarea estimativă a performanțelor energetice ale clădirilor existente 

Sursa: Petran, Horia, s.a.m.d., BUILD UP Skills - România. Raport de analiză a stării actuale, august, 2012 

 

Prin Programul Național Român pentru creșterea eficienței energetice pentru blocurile de 

apartamente au fost reabilitate 1518 blocuri de locuinte în perioada anilor 2009 - 2014 (dintr-un total de 

aproximativ 85.000 de blocuri), reprezentând 55.293 de apartamente, în scopul de a obține consum anual 

specific pentru încălzirea mai mic de 100 kWh/m2. cf. [ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici 

în România, Septembrie 2015, pag. 43.] 

În cursul anului 2016 a fost modificat Normativul C 107-2005. Modificările sunt făcute prin 

,,Ordinul ministrului MDRAP nr.386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice 

"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-

2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005”. 

Principala modificare făcută în Normativul C 107-2005 se referă la nivelul necesarului de energie 

pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. 

Prin modificarea făcută în Normativul C 107-2005, practic se răspunde la cerința formulată în art.14 

din Legea nr.372/2005 (reactualizată cu O.G.R. nr. 13/2016), respectiv: 

„(1) Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de 

construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape 

egal cu zero. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor 

administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 

decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero’’. 

Tot prin Ordinul ministrului MDRAP nr.386/2016, a fost modificată zonarea climatică a României 

pentru perioada de iarnă (Fig.35). 
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Fig. 34 - Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă 

Sursa: Ordinul MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind 

calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005. 

 
Tab. 46 - Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

 
Sursa: Ordinul MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind 

calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005. 

 

În Anexa 8 este prezentată “Modalitatea de stabilire a necesarului de energie al clădirii cu consum 

de energie aproape egal cu zero” 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geydknzugezq/zonarea-climatica-a-romaniei-pentru-perioada-de-iarna-ordin-386-2016-anexa-nr-1-anexa-d-la-partea-a-3-a-din-reglementarea-tehnica-zonarea-climatica-a-romaniei-pentru-perioada-de-iarna?dp=he2demzxgiyto
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3.4 Date tehnice pentru sectorul transport 

 

Pentru descrierea sectorului transporturi se vor avea în vedere următoarele elemente: 

- Eficiența sistemului de transport care se referă la modul în care este acoperită cererea 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 urbană poate să optimizeze amplasarea sistemului de transport pentru 

limitarea distanței de transport; 

- Eficiența călătoriei care se 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 (fig.A5 si A6 conform Anexa 4); 

- Eficiența vehiculelor care se referă la reducerea consumului specific de combustibil aferent 

fiecărui tip de vehicul; acest indicator depinde de performanța vehiculelor utilizate cât și maniera de 

conducere a manipulanților. 

Pentru descrierea acestui sector s-a completat tab.47- Date tehnice pentru sectorul transport. 

Pentru mai multe informații a se vedea Anexa 4. 

 

Tab. 47 - Date tehnice pentru sectorul transport 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime raportare 

1 2 3 4 

Eficiența sistemului 

Consumul specific de energie la 

transportul de pasageri (tep/pers) 
 

Consumul de energie anual la 

transportul de pasageri 
Număr locuitori 

Eficiența călătoriei 

Consumul specific de energie 

(tep /pers-km) 
 

Consumul anual de energie la 

transportul de pasageri 
pasageri – km 

Eficiența vehiculului 

Consumul specific mediu de 

energie pe tip vehicul (kep/km) 

- Motorina 

- Eng. electrică (tracțiune) 

 

Consumul total de energie al 

tipului de vehicul 

- autobuze, microbuze, etc. 

- tramvaie, troleibuze 

Kilometri parcurși 

 

Notă: 

(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” 

 

Impactul actual al mobilității populației asupra eficientei economice este dat de către timpul de 

deplasare, și de către nivelul de serviciu real al rețelei de transport, deoarece un nivel de serviciu ridicat, 

fără întârzieri în traficul rutier, ajută la creșterea eficienței economice în întreaga zonă. 

Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării populației și de procesele 

economice în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi susținută din punct de vedere ecologic, este acea 

dezvoltare care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi. 

Zona orașului Ghimbav reprezintă un punct de interes strategic pentru Zona Metropolitană Brașov 

din punct de vedere a destinațiilor turistice, economice și sociale. Posibilele efecte ale creșterii mobilității 

în următorii ani se referă la: 

- modificări ale calității aerului și nivelurilor de praf, din cauza schimbării fluxului de trafic sau ca 

un rezultat al dezvoltării infrastructurii; 
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- modificări ale calității apei, din cauza schimbării fluxului de trafic sau ca un rezultat al construirii 

noilor infrastructuri; 

- modificări ale aspectului, din cauza dezvoltării accelerate a zonelor industriale și rezidențiale; 

- creșteri ale nivelului de zgomot, vibrații și/sau iluminat, din cauza creșterii fluxurilor de trafic 

rutier; 

- modificări ale numărului de vizitatori, produse de lucrările ce vor avea ca scop îmbunătățirea 

traficului rutier din Zona Metropolitană Brașov. 

 

Parcul de autovehicule Ghimbav 

Parcul de autovehicule al orașului Ghimbav este format din flota orășenească și flota 

privată/comercială. În aceeași tendință cu parcul de autovehicule național și județean, parcul de vehicule 

al Ghimbavului la nivelul anului 2012 s-a mărit cu 38,2 % față de anul 2008. În aceste condiții se poate 

aproxima o creștere a parcului local de autovehicule la nivelul anului 2020 cu 37,7 % față de anul 2012. 

 

 
Fig. 35 - Creșterea parcului local de autovehicule estimat până la nivelul anului 2020 

 

 
Fig. 36 - Creșterea parcului local de autovehicule estimat până în anul 2030 

 

În ceea ce privește transportul de călători, Ghimbavul NU dispune de un sistem public de transport 

în comun. Totuși, în perimetrul orașului își desfășoară activitatea câteva firme județene de transport de 

persoane. Pe mai multe trasee sunt atribute contracte, de către Consiliul Județean Brașov, furnizorilor 

privați de transport, în urma unei proceduri de achiziții publice. Traseele sunt atribuite furnizorilor de 

transport câștigători, perioada în curs fiind din ianuarie 2014 în iunie 2019, după care se va organiza o 
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nouă procedură de licitație. Informații esențiale despre orar și trasee sunt disponibile pe site-ul 

Consiliului Județean, dar nu într-un format ușor de utilizat pentru publicul larg. 

Din păcate, deși aceste autobuze sunt profitabile și potrivite pentru liniile pe care sunt folosite, nu 

sunt ușor accesibile pentru vârstnici și persoane cu dezabilități( nu au prevazute platforme mobile de 

acces; nu au locuri special amenajate și dotate pt. scaune cu rotile,etc). Imaginile următoare sunt un 

exemple tipice pentru acest tip de autobuze. 

 

  
Fig. 37 - Autobuz tipic folosit pe liniile de autobuz care deservesc orașul Ghimbav 

 

 
Fig. 38 - Mini-bus utilizat pe linia Brașov Ghimbav 

 

Emisiile de CO2 produse de flotele de autovehicule ale orașului Ghimbav, corelate cu consumul 

energetic al acestora sunt prezentate în următorul tabel. 

 
Tab. 48 - Emisiile de CO2 

Categorie 

consumator 

Emisiile de CO2 [tone/an] 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 

Combustibil fosil Energie regenrabilă 

Total Gaz 

natural 
Motorină Benzină Biocombustibil 

Biomasă 

lemnoasă 

Transport 

Flotă 

orășenească 
− − − 3,51 3,11 − − 6,62 

Transport 

public 
− − − − − − − − 

Transport 

comercial și 

privat 

− − − 1.056,48 1.263,36 − − 2.319,84 

Total − − − 1.059,99 1.266,47 − − 2.326,46 
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Tabelul 48 sintetizează cantitatea de gaze cu efect de seră, emise în urma consumului de energie din 

orașul Ghimbav, respectiv [tone] CO2. Factorii de emisie utilizaţi în inventarul de bază al emisiilor sunt 

calculaţi şi corespund combustibililor utilizaţi pe plan local la nivelul anului de referinţă 2012. 

Convenţia Primarilor vizează acţiunile şi măsurile de la nivel local care intră în competenţa 

autorităţilor. Prin urmare, semnatarii Convenţiei iau măsuri în exercitarea unora sau a tuturor funcţiilor lor 

posibile: 

- consumator şi prestator de servicii. 

- planificator, investitor şi autoritate de reglementare. 

- consultant, factor motivator şi model. 

- producător şi furnizor. 

În cadrul planului de acţiune sunt enumerate acţiunile pe termen scurt şi mediu împreună cu 

acţiunile strategice pe termen lung pe care orașul Ghimbav intenţionează să le implementeze până în 2020 

și până în 2030. 

În continuare este prezentată planificarea măsurilor pe sectoare / domenii de acţiune: 

- instituții; 

- clădiri din sectorul terțiar; 

- clădiri rezidențiale; 

- iluminat public; 

- transport public; 

- transport orășenesc; 

- transport privat și terțiar; 

- comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport financiar şi subvenţii, campanii de 

informare şi conştientizare, sesiuni de instruire). 

În iulie 2010, Guvernul României a aprobat setul de valori finale ale ţintelor naţionale reflectate în 

Programul Național de Reformă, în concordanţă cu ţintele europene stabilite prin adoptarea Strategiei 

Europa 2020, ţinând cont de angajamentele financiare deja asumate şi de specificul sectorului energetic 

naţional. Obiectivul indicativ al României în materie de eficienţă energetică este bazat pe consumul de 

energie primară. Pentru anul 2020 a fost asumată reducerea cu 19% a consumului prin implementarea de 

măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor 

măsuri, prognozat prin modelul Primes 2007 pentru scenariul realist. Stabilirea țintei naţionale de 

eficienţă energetică pentru anul 2020, cerută de Articolul 3(1) al Directivei 2012/27/UE privind eficienţa 

energetică, s-a realizat pe baza consumului de energie primară. În cursul anului 2014, România a transpus 

Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienţa energetică prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică 

şi a elaborat cel de-al treilea Plan Naţional de Acțiune în domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE) 2014 – 

2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 122/2015. Aceste acte normative asigură cadrul pentru 

elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice și trasează principalele 

obiective și direcții de acțiune în domeniul eficienței energetice (Raportul Ministerul Energiei din 

februarie 2016, http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-02-26-20827225-0-analiza-

sistemului-energetic.pdf pagina 109-110). 

În ceea ce privește evoluţia consumului final de energie al orașului Ghimbav în perioadele 2012-

2020 și 2012-2030, se adoptă ca ipoteză, același consum final de energie al orașului pentru primul 

scenariu și crescator pentru restul (Scenarii în care sunt luate în considerare toate măsurile de creştere a 

eficienţei energetice). 
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3.5 Date tehnice privind potenţialul de producere şi utilizare proprie mai eficientă a energiei 

regenerabile la nivel local 

 

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.). 

Consumul de energie electrică va creşte în România, la fel şi puterea instalată şi producţia de 

energie din surse regenerabile. România va depăşi, şi în anul 2030, ţinta asumată de Comisia Europeană, 

potrivit unui studiu al Deloitte, conform site-ul e-nergia.ro. 

În 2020, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile va ajunge la 26,8% din consum, 

mult peste ţinta Comisiei Europene de 20%, la nivelul blocului continental, iar în 2030 regenerabilul va 

ajunge la 35,5%, din nou peste ţinta asumată de Comisia Europeană pentru acel an, de 32%. 

Estimările aparţin consultanţilor de la Deloitte România şi au fost făcute publice de Răzvan 

Nicolescu, energy&resources industry leader la firma de consultanţă şi fost ministru al Energiei, la 

conferinţa “Energy Transition 2018”, organizată de Asociaţiei Industriei Eoliene din România (RWEA). 

La orizontul acelui an, producţia estimată de energie electrică va fi de 73,1 TWh. Cea mai mare parte din 

această energie va fi produsă în hidrocentrale (24%), apoi în parcurile eoliene (23%), urmate de energia 

nucleară (22%). Panourile fotovoltaice vor asigura şi ele 10% din consum. 

În 2030, potrivit estimărilor Deloitte, capacitatea instalată în regenerabil va fi cu 64% mai mare 

decât cea din anul 2020. În total, puterea instalată totală în România va fi de 26,6 GW, dintre care mai 

mult de jumătate în hidro şi eolian, fiecare cu o pondere de 26%, urmate de fotovoltaic, cu 18%. 

Pentru a deține o locuință eficientă energetic, cetățenii români se lovesc, cel mai adesea, de bariere 

financiare. Specialiștii precizează că echiparea unei locuințe cu sisteme proprii de canalizare, procurare a 

apei și producere a energiei electrice și termice se poate situa, în cazul unei locuințe cu o suprafata de 120 

mp, în jurul valorii de 15.000 de euro. 

La nivelul României, se poate asigura o eficiență energetică ridicată, o creștere a siguranței privind 

alimentarea cu energie electrică a teritoriului național și o scădere a dependenței de importuri energetice 

printr-o strategie coerentă și un un Program de îmbunătățire a eficienței energetice a României bine 

definit. 

Aceaste deziderate se pote realiza, în primul rând, prin implementarea unei politici susținute de 

conservare a energiei și creșterea eficienței energetice care să conducă la o decuplare a ritmului de 

dezvoltare economică de evoluția consumului de energie, simultan cu creșterea gradului de folosire a 

surselor regenerabile de energie. 

O astfel de abordare oferă o bună oportunitate de punere în practică a unui program de îmbunătățire 

a eficienței energetice pentru valorificarea potențialului diversificat al surselor regenerabile de energie. În 

plus un astfel de obiectiv atins se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen 

lung și oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii strategice și tactice referitoare la alternativele 

energetice și înscrierea trendului în acquis-ul comunitar specific. 

Așadar, pe lânga diversificarea portofoliului surselor de energie prin adaugarea în acesta a celor 

regenerabile de energie, se conferă și bazele reale de realizare a unor obiective strategice privind creșterea 

siguranței în alimentarea cu energie precum și reducerea ponderii importului de resurse energetice 

primare, respectiv de dezvoltare durabilă și sustenabilă a sectorului energetic și de protejare a mediului 

înconjurător. 
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Tab. 49 - Ponderea de surse regenerabile din consumul intern brut de energie 2015 (%) 

 
Sursa: Eurostat 

 

Creșterile concurențiale ale pieței de energie în sfera valorificării potențialului economic al surselor 

regenerabile de energie, duc la necesitatea adoptării și punerii în practică a unor politici, instrumente și 

resurse specifice. În condițiile concrete naționale, balanța energetică conține următoarele tipuri de surse 

regenerabile de energie: 

- Energia solară - utilizată la producerea de căldură prin metode de conversie pasivă sau activă sau 

la furnizarea directă de energie electrică prin sisteme fotovoltaice; 

- Energia eoliană - utilizată la producerea de energie electrică cu grupuri pe bază de vânt 

(aerogeneratoare); 

- Hidroenergia - denumire generică ce cuprinde în ansamblul sau centrale hidroelectrice cu o putere 

instalată mai mică sau egală cu 10 MW ("hidroenergia mică") și centrale hidro cu o putere instalată mai 

mare de 10 MW ("hidroenergia mare"); 

- Biomasa - sursă de energie alternativă compusă dintr-o masă vegetală ce provine din reziduuri de 

la exploatări agricole și forestiere, deșeuri din industria de prelucrarea lemnului precum și alte și alte 

produse bio; biogazul este rezultatul fermentării în regim anaerob a dejecțiilor animaliere sau de la stațiile 

de epurare orășenești; 

- Energia geotermală - reprezintă energia înmagazinată în depozite și zăcăminte hidrogeotermale 

subterane naturale, energie exploatabilă cu tehnologii speciale de foraj și extracție. 

Resursele sau sursele alternative de energie regenerabila (SER) (ale vântului, a apei, a soarelui, a 

biomasei, geotermale, etc.) au intrat pe un trend puternic ascendent în țările componente ale UE și din 

lume. Acestea au ajuns ca în unele țării să asigure consumul intern integral și valorifică către state terțe 

surplusul (statul Costa Rica este un astfel de exemplu). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_renewables_in_gross_inland_energy_consumption,_2015_(%25)_YB17.png
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Prin acest tip de resursă alternativă, dincolo de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu 

energie a consumatorilor, s-a remarcat și o diminuare a poluării prin emisii de bioxid de carbon, 

concomitent cu o creștere a protecţie a mediului înconjurător. 

Europa se confruntă cu o cerere tot mai mare de energie, cu prețuri volatile și cu întreruperi în 

aprovizionarea cu energie. De asemenea, trebuie să reducem impactul sectorului energetic asupra 

mediului. 

Pentru a face față acestor probleme, avem nevoie de o strategie europeană clară în domeniul 

energiei. Astfel s-a elaborat o politica energetică a UE cu 3 obiective principale: 

 securitatea aprovizionării; 

 competitivitate; 

 durabilitate. 

Pe baza lor, UE a mai stabilit și o serie de obiective în materie de energie și climă pentru 2020, 

2030 și 2050. 

Obiective pentru 2020: 
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990; 

 20% din energie din surse regenerabile; 

 creșterea cu 20% a eficienței energetice. 

Obiective pentru 2030: 
 reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 cel puțin 27% din energia UE va fi obținută din surse regenerabile; 

 sporirea eficienței energetice cu 27-30%; 

 atingerea unui nivel de interconectare electrică de 15% (mai exact, 15% din energia electrică 

produsă într-o țară din UE va putea fi transportată către alte state membre). 

Obiectivul pentru 2050: 
Se dorește o reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 

1990. Prin „Foaia de parcurs- Perspectiva energetică 2050” se arată cum se poate realiza acest lucru. 

Care este situația actuală? 

UE are șanse mari de a-și îndeplini obiectivele pentru 2020: 

 emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus cu 18% în perioada 1990–2012; 

 ponderea energiei din surse regenerabile era de 14,11% în 2012, comparativ cu 8,5% în 2005; 

 până în 2020, eficiența energetică ar trebui să crească cu 18-19%, adică aproape de obiectivul de 

20%. Însă acesta poate fi atins doar dacă toate statele membre adoptă legislația UE necesară. 

Siguranţa alimentării cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este o 

componentă majoră strategiei de dezvoltare durabilă și sustenabilă. Pentru ca ansamblul consumatorilor 

să fie în siguranță se cere să se diversifice sursele de energie: locală clasică (combustibili fosili, energie 

atomică, țitei și gaze naturale, energia atomică), regenerabilă și din import (și aceasta de diverse categorii, 

preponderent țitei și gaz naturale). 

Obiectivul strategic propus în “Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară” constă în dublarea 

aportului surselor regenerabile de energie a ţărilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie să crească 

de la 6% la 12% din consumul total de resurse primare. 

Pentru 2020, obiectivul asumat de România este de 38% SER din consumul final de energie 

electrică. Acesta este stabilit prin Legea nr. 220/2008 (art.5), de promovare a producerii SRE, care 

instituie o schemă de sprijin a producerii energiei electrice produse din surse regenerabile. Schema de 

sprijin este un sistem de promovare prin certificate verzi (CV), prin care sunt eliberate CV producătorilor 

de energie electrică din SRE. Furnizorii de energie electrică au obligația de a achiziționa CV într-o cotă 

obligatorie. Schema a fost inițial aprobată prin Decizia COM C(2011) 4938 final din 13 iulie 2011. 

Ulterior, la 20 martie 2014 a fost notificat un set de măsuri care au modificat sistemul de promovare a 

producerii energiei din SRE, măsuri care au primit aprobarea COM C(2015) 2886 din 04.05.2015. În luna 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
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septembrie 2010, guvernul a remis Comisiei Europene (CE) Planul naţional de acţiune în domeniul E-

SRE (PNAER), care conține date privind producţia de E-SRE necesară atingerii ţintei naţionale în anul 

2020. Din evaluarea PNAER și a producțiilor efectiv înregistrate reiese că țintele naţionale privind 

ponderea energiei electrice din SRE în consumul final de energie electrică au fost 

Creşterea energiei regenerabile cu 15% a condus la reducerea emisiilor în atmosferă de dioxid de 

carbon cu 30%. În perioada 2008-2010, emisiile de CO2 aferente producţiei de energie erau de 450 

grame/KW oră. În 2016-2017, datorită creşterii ponderii energiei regenerabile, emisiile de CO2 au ajuns 

la 300 grame/KW oră, în România, (conform Viorel Lefter, preşedintele PATRES). 

„Am făcut un sondaj şi în 379 de firme din 800, în 2014 au înregistrat pierderi de 2,5 miliarde, în 

condiţiile în care în 2013 aveau un profit cumulat de 277 milioane lei. În momentul de faţă, pe piaţa 

certificatelor verzi este un excedent de peste 14 milioane de certificate verzi.“ 

 

Resurse energetice regenerabile. Tipologii 

Potentialul teoretic al Surselor Regenerabile de Energie – SRE din Romania este prezentat în tabelul 

de mai jos. Potentialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorita limitarilor tehnologice, 

eficientei economice și a restrictiilor de mediu. 

Tab. 50 - Potentialul de resurse regenerabile 

Sursa Potentialul anual Aplicatie 

Energie solara 

60 PJ 

 

1,2 TJ 

Energie termica 

 

Energie electrica 

Energie eoliana 

(potential teroretic) 
23 TWh Energie electrica 

Energie hidro 

 

Din care sub 10 MW 

36 TWh 

 

3,6 TWh 

Energie electrica 

Biomasa și gaz 318 PJ 
Energie termica 

Energie electrica 

Energie geotermala 7 PJ Energie termica 

 

Datele specifice pentru România, arata ca ponderea surselor regenerabile de energie în consumul 

total de resurse primare, în anul 2015, a avut un nivel de circa 11,2 %. 

Utilizarea surselor de energie regenerabile (SER) are ca principal avantaj, o reală perenitate a 

acestora precum şi un impact relativ neglijabil asupra mediului înconjurător, producerea și folosirea lor nu 

elimină în atmosfera gaze cu efect de seră. 

Prin ardere, biomasa elimină o cantitate de CO2, dar aceasta este absorbită în mod natural pe durata 

creşterii și maturizarii ei, pe cale de consecinta bilanţul de CO2 fiind nul. 

În acelaşi timp aceste tehnologii și industrii nu produc deşeuri periculoase, iar demontarea lor la 

sfârsitul duratei de folosință, spre deosebire de instalaţiile nucleare, este o operațiune relativ simplă și în 

plus, există noi cercetări și tehnologii de reintegrare în natură a deșeurilor rezultate, fără poluare. 

Orice tehnologie are dublă fațetă, folosirea SER prezentând unele dezavantaje cu impact: 

- impactul instalaţiilor eoliene asupra esteticii urbane și a peisajului; 

- un risc crescut de contaminare a solului şi al scăpărilor de metan la gazeificare (fracțiunea gazelor 

de sist, dar nu numai); 

- perturbarea echilibrului ecologic de către microhidrocentrale; 

- moartea păsărilor și micilor vietăți din aerul și preajma instalațiilor eoliene; 

- cea mai mare ameninţare a viitorului este reprezentată de schimbările climatice şi pierderea 

biodiversităţii, iar oamenii și unele tehnologii sunt cei/cele care contribuie la amplificarea acestor 

factori. 
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Un inconvenient major îl reprezintă lipsa de continuuitate pe durata unei zile, luni, etc. din motive 

de facori atmosferici. Apoi acestora le trebuie alocate suprafețe mari de teren. 

Mai sunt și alte dezavantaje, dar mereu apar idei noi și ingenioase (folosirea energiei mareele, ca 

exemplu) și descoperiri din domeniul fizicii cuantice (fuziunea la rece), care, în final, vor potoli sau vor 

alimenta foamea de energie a umanității, fără costuri prea mari legate de poluare și costuri. 

 

 

 

 
Legendă Hartă: 

I. Delta Dunării (energie solară) 

II. Dobrogea (energie solară, energie eoliană) 
III. Moldova (câmpie și platou: micro-hidro, energie eoliană, biomasă) 

IV. Carpații (VI1 – Carpații de Est; IV2 – Carpații de Sud; IV3 – Carpații 

de Vest, potențial ridicat în biomasă, micro-hidro) 

V. Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat pentru micro-hidro) 

VI. Câmpia de Vest (potențial ridicat pentru energie geotermică) 

VII: Subcarpații (VII1 - Subcarpaţii getici; VII2 - Subcarpaţii de curbură; 
VII3 - Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat pentru biomasă, micro-

hidro) 

VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermică, energie solară). 

 
Fig. 39 - Harta repartizării potențialului de resurse regenerabile pe teritoriul României 

 

În conformitate cu interesele țării și a potentialului de valorificare a energiei regenerabile, la nivelul 

Ministerului Industriilor s-au efectuat o serie de studii și documentații (http://www.minind.ro/domenii_ 

sectoare/energie/studii/potential_energetic) pentru punerea în practică a unei strategii energetice pentru 

valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie (SRE). Acest demers se înscrie în coordonatele 

dezvoltării energetice a României pe termen mediu și lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor 

decizii referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în acquis-ul comunitar în domeniu. 

Cartea Alba a ISES pentru România din 2003 prognozeaza procentele fiecărui tip de sursă de 

energie regenerabilă în producerea de energie în lume (situaţie dată pentru anul 2003) astfel: 

 - Bioenergie: aproape 11% din energia folosită în prezent pe plan mondial este obţinută din 

bioenergie; se estimează pentru potenţialul bioenergiei în 2050 o medie de 450 EJ (ceea ce este mult mai 

mult decât cererea totală actuală de energie în plan mondial. 

- Energie geotermală: energia geotermală poate fi o sursă de energie regenerabilă majoră pentru un 

număr mare de țări (cel puţin 58 de ţări: 39 pot fi alimentate 100% din energie geotermală, 4 cu mai mult 

de 50%, 5 cu mai mult de 20% şi 8 cu mai mult de 10 %). 

 - Energia eoliană: capacitatea globală a energiei eoliene va ajunge la peste 32.000 MW, iar 

procentul de creştere este de 32% / an. Ţinta de 12% din cererea mondială de electricitate produsă din 

energie eoliană până în 2020 pare a fi deja atinsă. 

- Energie solară: energia solară a avut o rată de creştere din 1971 până în 2000 de cca. 32.6 %. 

 În “Campania Take-Off” din cadrul Cărții Albe se propun pentru furnizare, următoarele capacități 

energetice: 

 Biomasa: 135 Mtoe; 

 Energie Hidro:  - 14 GW – Instalaţii Hidro Mici (sub 10 MW) 

- 91 GW – Instalaţii Hidro Mari; 

 Energie Eoliană: 40 GW; 

 Energie Termică Solară: 100 Milioane m2; 

 Energie Fotovoltaică: 3 GWp; 
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 Energie Solară Pasivă: 35 Mtoe; 

 Energie Geotermală:  - 1 GW –Energie Electrică 

 - 5 GWth – Energie termică. 

 În Cartea Verde, se precizează că sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la creşterea 

resurselor interne, ceea ce le conferă o anumită prioritate în politica energetică. În “Directiva 

2001/77/EC”, din 27 septembrie 2001, privind “Promovarea energiei electrice produsă din surse 

regenerabile, pe piaţa unică de energie”, se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor 

regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care trebuie să fie de 11%, în anul 2010. 

În Cartea Alba se estimează că, se vor crea între 500 000 şi 900 000 de noi locuri de muncă prin 

implementarea SRE. Cartea Alba prognozează o reducere a emisiilor de CO2 estimate, potrivit cu 

scenariul care trebuie urmărit pentru tarile UE, astfel: 

Cartea Alba prognozează o reducere a emisiilor de CO2 estimate la nivelul UE astfel: 

 

Tipul de energie Capacitate suplimentară 
Eoliană 36 GW 

Hidro 13 GW 

Fotovoltaică 3 GWp 

Biomasă 90 Mtep 

Geotermală (+pompe de căldură) 2,5 GW 

Colectoare solare  94 mil mp 

Total reducere de CO2 pentru piaţa UE - 402 (mil tone / an) 

 

Potențial solar 

Soarele trimite către pământ un flux de energie care corespunde unei puteri de 170 miliarde MW. 

Dacă s-ar captura numai 0,1% din această energie pentru o populaţie de cca. 6 miliarde de oameni, ar 

reveni fiecărui locuitor o putere de 30 kW, cu o durată de 4-5 ore zilnic și s-ar putea produce cca. 50.000 

kWh pentru fiecare locuitor (faţă de cca. 3.000 kWh produşi în prezent). 

În privinţa radiaţiei solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori maxime 

în luna iunie (1.49 kWh/ m2 /zi) şi valori minime în luna februarie (0,34 kWh/ m2 /zi). 

Există câteva dezavantaje: concentraţia de energie solară este mică și captarea ei prezintă anumite 

dificultăți și uneori cu cheltuieli ridicate. În plus, energia solară este distribuită în mod natural neregulat 

în timp (pe intreaga suprafaţă planetei). 

Mai jos se oferă două exemple de calcul pentru producția anuală de energie regenerabilă solară 

pentru: 

A. uzul casnic (conform Ghidul de finanţare pentru montarea panourilor fotovoltaice pentru 

prosumeri (producători casnici-utilizatori și furnizori în rețeaua natioanlă de energie, elaborat în 

octombrie 2018 de AFM, respectiv Agenția Fondului de Mediu și Ministerul Dezvoltării şi cu Ministerul 

Fondurilor Europene) și pentru 

B. uzul tertiar (instituțional: creșe, școli, clădiri administrative, etc.) 

A. Exemplu de calcul pentru producere de energie regenerabila în domeniul casnic 

A.1. Sistem conectat la reţea, fără automatizare 

Producţia anuală şi economiile realizate de sistem 

Mai jos, s-a considerat o curbă de consum pentru o familie cu program de muncă de la 9 la 17 

pentru a ilustra producţia orară şi consumul orar într-o locuinţă clasică pe timpul săptămânii. Curba de 

consum exactă poate fi obţinută de la distribuitorul de energie electrică, în cazul în care există un contor 

inteligent. 

Putem observa că aproximativ 25% din energia produsă va fi folosită pentru autoconsum, în timp ce 

aproximativ 75% va fi livrată în reţea şi vândută furnizorului. 

https://media.rtv.net/other/201808/ghid-finantare-fotovoltaice_17795400.pdf
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Astfel, pentru fiecare MWh de energie produsă şi consumată pentru uz casnic se economisește 

aproximativ 480 de lei, iar pentru fiecare MWh produs şi livrat în reţea se primește momentan 

aproximativ 230 de lei. 

Notă: Aceste valori sunt indicative, pentru un calcul specific locaţiei pe teritoriul țării, se vor lua în 

considerare valorile din factura de energie electrică primită de la furnizor. 

Pentru un calcul economic corect, trebuie să considerăm că, în timp, eficienţa panourilor scade, deci 

implicit producţia de energie scade şi ea. Însă, în acelaşi timp, conform proiecţiilor din strategia 

energetică naţională, preţul energiei va creşte semnificativ pentru consumatorii casnici, fiind prognozată 

pentru anul 2030 o valoare de 195 euro pentru un MWh cumpărat din reţea de un consumator casnic. 

Chiar şi în scenariul optim, costul energiei electrice poate ajunge la 145 euro/ MWh în 2030. Astfel, 

socotind toată durata de viaţă a sistemului, care este de aproximativ 20 de ani, deşi el va produce mai 

puţină energie, economiile vor fi totuşi mai mari, pe masura ce preţurile pentru energia consumată cresc. 

Mentenanţa pe durata de viaţă a sistemului va costa aproximativ 10% din valoarea investiţiei 

iniţiale. 

În tabelul de mai jos se poate observa economia anuală estimată pentru un sistem de 3 kWp cu un 

randament de 15%, ţinând cont de o creştere modică de 1% pe an a preţului energiei electrice şi o scădere 

a randamentului panourilor de 0,5% pe an. 

Aproximativ 22.800 RON economisiți pe durata de viaţă a sistemului. 

 

 
 

https://media.rtv.net/image/201808/full/unu-panou-solar_23138200.JPG
https://media.rtv.net/image/201808/full/doi-panou-solar_41782800.JPG
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A.2. Sistem conectat la rețea, cu automatizare 

Prin folosirea unui smart controller care pot porni automat diverşi consumatori mari atunci când 

producţia panourilor este maximă (aer condiţionat, maşină de spălat, boiler) putem creşte procentul de 

energie consumată până la 40-50%. 

 

 
 

În acest scenariu, economiile cresc. Astfel, cu cât mai multă energie solară reuşim să folosim pentru 

consumul propriu, cu atâ mai repede ne putem recupera investiţia. 

Aproximativ 26.000 RON pot fi economisiţi pe durata de viaţă a sistemului în cazul în care 

minimum 40% din energia produsă este folosită pentru autoconsum. 

 

 
 

Desigur, e greu de estimat care va fi costul energiei în 20 de ani, dar ţinând cont că toate preţurile 

tind să se alinieze la media europeană, că în fiecare an preţurile sunt indexate cel puţin cu inflaţia şi că din 

2020 vom avea foarte probabil şi o piaţă unică pentru energia electrică la nivelul UE, cel mai probabil 

preţurile la energia electrică vor continua să crească. În proiecţia considerată de noi am luat în calcul o 

creştere a preţului cu doar 1% anual, în condiţiile în care în ultimii doi ani preţurile în Romania au crescut 

cu procente mult mai mari. 

Costuri 

Preţul unui sistem complet de 3 kWp diferă în funcţie de furnizor şi de produsele alese. Un sistem 

cu echipamente de top poate ajunge şi la 1.400 de euro pe kWp iar unul ieftin poate costa 700-800 de euro 

pentru un kW instalat. În acest exemplu indicativ considerăm o configuraţie la un preţ mediu estimat de 

1.100 euro per KW instalat, aproximativ 4.600 de lei. 

https://media.rtv.net/image/201808/full/trei-panou-solar_88859200.JPG
https://media.rtv.net/image/201808/full/patru-panou-solar_00197500.JPG
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Asta inseamnă că echipamentele pentru un sistem de 3 kWp costă aproximativ 13.800 de lei. 

Montajul, în functie de firma care execută lucrarea şi de gradul de dificultate al locului, va costa undeva 

între 400 și 600 de euro. Pentru acest exemplu consideram din nou media şi un cost de 2.300 de lei pentru 

montaj. 

Avizele și proiectarea pot costa câteva sute de euro, în funcţie de cerinţele din certificatul de 

urbanism. 

Astfel, în funcţie de configuraţia şi firma aleasă, ajungem la un cost pentru instalarea celor 3 

kWp cu echipamente noi performante de aproximativ 17.000-18.000 de lei, apropiat de limita de 

20.000 de lei fixată de Fondul de Mediu în ultima popunere de ghid de finanţare. 

 

Descriere Pret RON/kWp -1kWp Pret RON/kWp- 3kWp 

Echipamente 4.600 13.800 

Instalare strucuri și panouri 

(service) 

765 2.300 

Proiectare și avizare 400 1.200 

Total 5.765 17.300 

 

Echipamente 

Panourile fotovoltaice: policristaline sau monocristaline de minim 250W, preferabil de la furnizori 

Tier 1. 

Panourile monocristaline sunt cele mai eficiente şi cele mai scumpe, panourile policristaline au un 

randament foarte bun şi un raport calitate-preţ imbatabil pentru regiunile insorite. Aceste panouri sunt şi 

cele mai folosite în parcurile solare de mari dimensiuni. În general companiile Tier 1 care produc panouri 

fotovoltaice sunt cele care produc panouri solare de 5 ani sau mai mult, au o situatie financiara stabila şi 

au prodpuctie 100% automatizată. Cateva exemple: Sunpower, Panasonic, LG, Trina, Jinko, Canadian 

Solar. 

Structura de montaj: Aluminiu (mai scumpă) sau oţel zincat (mai ieftină) 

Invertoarele şi controlerele: sunt cele mai sensibile echipamente, e recomandat să fie achiziţionate 

de la producători renumiţi cum ar fi SMA, Huawei, Schneider, Siemens etc. şi să fie acreditate de 

Transelectrica. 

Mai avem nevoie de: sistem monitorizare, Cabluri AC/DC, sisteme complete de fixare şi ancorare şi 

împământare. 

Finanţare 

1. Bugetul de stat 

- 90% nerambursabili în limita a 20.000 de lei (citat din ghidul pus momentan în dezbatere publica). 

Sisteme de până la 3 kWp cu panouri de minim 250 W şi invertor de 3,5 kW. 

2. Bugetul personal 

- minim 10% din bugetul personal(cofinantare). 

B. Exemplu de calcul pentru producere de energie regenerabila în domeniul tertiar 

O investiție în domeniul energiei regenerabile, se poate realiza în Ghimbav cu scopul de a asigura 

energia electrică pentru iluminatul stradal, școli, grădinițe, dispensar, sediul administrației și alte instituții 

din subordinea Consiliului Local Ghimbav. 

Mai jos se prezintă o realizare parctică a primăriei din Mizil, privind construcția și exploatarea unei 

centrale fotovolatice în condiții similare de teritorialitate, populțtie, dezvoltare, etc. “Astfel o Centrala 

electrică fotovoltaică, construită pe un sistem mobil (474 trackere) va dispune de 5.688 de panouri solare, 
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grupate în module de 12 panouri fiecare, 158 de invertoare și o centrală electrică cu punct de conexiune la 

rețeaua națională de transport energie electrică, având o putere instalată de 1.735 MWh. Centrala 

fotovoltaică va avea o producţie de energie de 2.660 MWh/an. Conform proiectului tehnic, centrala 

fotovoltaică asigură reducerea emisiilor de CO2 cu 1.192 tep/an. Valoarea investitiei: costa 10 milioane 

de euro și este derulată din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea 

Competitivității Economice“, în proportie de 98% gratuit și 2% cofinantare (din bugetul local). Termen 

de functionare: gratuita(fara plata mentenantei) timp de 20 de ani.” 

Pentru comparatie, pentru producerea unei puteri instalate de 8 MW în instalaţii eoliene este 

necesară o suprafaţă de 1 km², dar din aceasta suprafaţă , numai cca 1% este efectiv ocupată de instalaţii, 

restul de 99% putând fi utilizată în continuare pentru agricultură. 

În schimb, pentru producerea de energie fotovoltaică sunt necesare suprafeţe mari. Astfel, pentru 

obtinerea a acelorasi parameti, repectiv pentru o putere de 1 kW şi o energie anuală de 1.000 kWh(1 

Mwh) sunt necesari 10 m², dar suprafaţa acoperişurilor locuinţelor ar permite instalarea câtorva mii de 

MW. 

Notă: datele tehnice și financiare rezultate din graficele de la exemplul A-productia de energie 

solara pentru uzul casnic, raman valabile. 

Potențial solar-termal 

Sistemele solar-termale sunt realizate, în principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi vidate, 

în special pentru zonele cu radiatia solara mai redusa din Europa. În evaluarile de potential energetic au 

fost luate în considerare aplicatiile care privesc incalzirea apei sau a incintelor/piscinelor (apa calda 

menajera, incalzire etc.). 

 

   
Fig. 40 – Tipuri de panouri solare 

 
Tab. 51 - Potential energetic solar-termal 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere termica MWt 56000 48570 

Energie termica 

GWh/an 40 17 

TJ/an 144000 61200 

mii tep/an 3430 1450 

Suprafata de captare m2 80000 
34000 

 

Sursa: ANM, ICPE, ICEMENERG, 2006 

 

Potențial solar-fotovoltaic 

S-au avut în vedere atât aplicațiile fotovoltaice cu cuplare la rețea, cât și cele autonome (neracordate 

la rețea) pentru consumatori izolați. 
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Fig. 41 – Tipuri de panouri fotovoltaice 

 
Tab. 52 - Potential energetic solar-fotovoltaic 

Parametru UM  Tehnic Economic 

Putere de varf MWp 6000 4000 

Energie electrica TWh/an 6,0 4,8 

mii tep/an 516 413 

Suprafata ocupata Km2 60 (3m2 /loc) 40 (2m2 /loc) 

Sursa: ANM, ICPE, ICEMENERG, 2006 

 

Potențial eolian 

 În strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, potenţialul eolian declarat este de 

14.000 MW (putere instalată), care poate furniza o cantitate de energie de aproximativ 23.000 GWh/an. 

Aceste valori reprezintă o estimare a potenţialului teoretic, şi trebuie nuanţate în funcţie de 

posibilităţile de exploatare tehnică şi economică. Pornind de la potenţialul eolian teoretic, ceea ce 

interesează însă prognozele de dezvoltare energetică este potenţialul de valorificare practică în aplicaţii 

eoliene, potenţial care este mult mai mic decât cel teoretic, depinzând de posibilităţile de folosire a 

terenului şi de condiţiile pe piaţa energiei. De aceea potenţialul eolian valorificabil economic poate fi 

apreciat numai pe termen mediu, pe baza datelor tehnologice şi economice cunoscute astăzi şi considerate 

şi ele valabile pe termen mediu. 

 S-a ales calea de evaluare a potenţialului valorificabil al ţării noastre cea macroeconomică, de tip 

top-down, pornind de la următoarele premise macroeconomice: 

 - condiţiile de potenţial eolian tehnic (viteza vântului) în România care sunt apropiate de media 

condiţiilor eoliene în ansamblul teritoriului Europei; 

- politica energetică şi piaţa energiei în România vor fi integrate în politica europeană şi piaţa 

europeană a energiei și în concluzie indicatorii de corelare macroeconomică a potenţialul eolian 

valorificabil pe termen mediu și lung (2030-2050) trebuie să fie apropiaţi de indicatorii medii europeni. 

Ca indicatori macroecomici s-au considerat: 

- Puterea instalată (sau energia produsă) în instalaţii eoliene în corelaţie cu PIB pe cap de locuitor –

indicatorul Peol/PIB/loc sau Eeol/PIB/loc 

- Energia electrică produsă în instalaţii eoliene în corelaţie cu consumul brut de energie electrică- 

indicatorul (cota) Eeol/ Eel 

 Datele de potential tehnic și economic eolian sunt urmatoarele: 
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Tab. 53 - Potential energetic eolian 

Parametru UM  Tehnic Economic 

(2030-2050) 

Putere nominala MW 3600 2400 

Energie electrica TWh/an 8,0 5,3 

mii tep/an 688 456 

Sursa: ANM, ICPE, ICEMENERG, 2006 

 

 
Fig. 42 - Harta climatică a României 

 

 
Fig. 43 - Harta climatică a României- DETALIERE 
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De asemenea în strategie se propune instalarea a 120 MW până în anul 2010 şi a încă 280 MW până 

în anul 2015. Conform acestei evolutii, energia electrica produsa din surse eoliene ar asigura cca 1,6 % 

din consumul brut de energie electrica în anul 2010. Raportat la cantitatea de energie prevazuta din surse 

regenerabile fara hidro de mare putere, energia eoliana ar asigura 12,3% din aceasta cantitate. 

Reanalizând datele din strategie, considerăm că exista rezerve suficiente pentru o dezvoltare și mai 

importanta a aplicatiilor eoliene decat cea prevazuta. Fata de un potential tehnic amenajabil de 3600 MW 

(8000 GWh/an), cotele tinta pentru aplicatiile eoliene, pot fi pana în 2015 de 200 MW în 2010 și de 600 

MW în 2015. 

 

Potențial biomasă 

Din punct de vedere al potentialului energetic al biomasei, teritoriul Romaniei a fost impartit în opt 

regiuni și anume: 

1. Delta Dunarii – rezervatie a biosferei 

2. Dobrogea 

3. Moldova 

4. Muntii Carpati (Estici, Sudici, Apuseni) 

5. Platoul Transilvaniei 

6. Campia de Vest 

7. Subcarpatii 

8. Campia de Sud 

În România, biomasa reprezintă 65% din potenţialul de energie regenerabilă. Potentialul de energie 

din biomasă, estimat la aproximativ 7,6 milioane de tone/an sau 318.000 TJ/an, reprezintă aproximativ 

19% din consumul total din surse primare în România. 

Potentialul de biomasa pe sorturi, regiuni și total, este prezentat în tabelul de mai jos. 
 

Tab. 54 - Potentialul de biomasa pe sorturi, regiuni 

Nr Regiune 

Biomasa 

forestiera 

mii t / an 

TJ 

Deseuri 

lemnoase 

mii t / an 

TJ 

Biomasa 

agricola 

mii t / an 

TJ 

Biogaz 

ml.mc/an 

TJ 

Deseuri 

urbane 

miit/ an 

TJ 

TOTAL 

TJ 

I Delta Dunarii 
- - - - - 

- 
- - - - - 

II Dobrogea 
54 19 844 71 182 

29.897 
451 269 13.422 1.477 910 

III Moldova 
166 58 2.332 118 474 

81.357 
1.728 802 37.071 2.462 2.370 

IV 

Muntii 

Carpati 

(Estici, 

Sudici, 

Apuseni) 

1.873 583 1.101 59 328 

65.415 

19.552 8.049 17.506 1.231 1.640 

V 
Platoul 

Transilvaniei 

835 252 815 141 548 
43.757 

8.721 3.482 12.956 2.954 2.740 

VI 
Campia de 

Vest 

347 116 1.557 212 365 
60.906 

3.622 1.603 24.761 4.432 1.825 

VII Subcarpatii 
1.248 388 2.569 177 1.314 

110.198 
13.034 5.366 40.849 3.693 6.570 

VIII 
Campia de 

Sud 

204 62 3.419 400 1.350 
126.639 

2.133 861 54.370 8.371 6.750 

TOTAL 
4.727 1.478 12.637 1.178 4.561 

518.439 
49.241 20.432 200.935 24.620 22.805 
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Asa cum rezulta din acest tabel, potentialul energetic tehnic al biomasei este de cca.518.400 TJ. 

Luand ca referinta pentru potentialul economic amenajabil anul 2030 rezulta urmatoarele valori de 

potential: 

 
Tab. 55 - Potentialul energetic al biomasei 

Parametru UM Tehnic Economic 

a) Biomasa vegetala 

Energie 

termica/electrica 

TJ/an  471000 289500 

mii tep/an 11249 6915 

b) Biogaz 

Energie 

termica/electrica 

TJ/an  24600 14800 

mii tep/an 587  353 

c) Deseuri urbane 

Energie 

termica/electrica 

TJ/an  22800  13700 

mii tep/an 544  327 

TOTAL TJ/an  518400  318000 

mii tep/an 12382  7595 

Sursa: INL, ICEMENERG, 2006 

 

Zonarea geografică a potentialului biomasei 

Biomasa constituie pentru România, o sursa regenerabilă de energie, promițătoare, atât din punct de 

vedere al potențialului, cât și din punct de vedere al posibilităților de utilizare. 

În urma prelucrării datelor s-au întocmit următoarele hărți de profil: 

- Potențialul energetic al biomasei în România, ce cuprinde distribuția în teritoriu (pe județe și 

regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a se obține prin valorificarea 

energetică a biomasei vegetale; 

- Distribuția biomasei vegetale în România, care cuprinde distribuția în teritoriu (pe județe și regiuni 

de dezvoltare economică) a cantităților (mii mc) de biomasă vegetală. 

Din analiza hărții cu distribuția geografică a resurselor de biomasă vegetală cu potențial energetic 

disponibil se constată: 

 Cele mai bogate județe, în resurse forestiere sunt următoarele: 

- Suceava   647,0  mii mc 

- Harghita    206,5  mii mc 

- Neamt     175,0  mii mc 

- Bacau     132,0   mii mc 

 Cele mai sărace, în acest tip, de resursă sunt județele din sud: 

- Constanta   10,4  mii mc 

- Teleorman    10,4   mii mc 

- Galati     10,4   mii mc 

 Cele mai bogate județe în resursă agricolă sunt: 

- Timis    1432,0  mii tone 

- Calarasi    934,0   mii tone 

- Braila     917,0   mii tone 

 Cele mai sărace în acest tip de resursă sunt: 

- Harghita     41,004  mii tone 

- Covasna     73,000  mii tone 

- Brasov     89,000  mii tone 
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Fig. 44 - Potentialul energetic al biomasei in România 

Sursa: INL, 2006 
 

În timp ce proiectele de energie eoliană au atras deja investiţii de 2 miliarde de euro, iar parcurile 

solare sunt privite ca fiind noul star al energiei verzi, timid încep să se dezvolte pe piaţa locală şi 

proiectele care fac "lumină" din lemn sau din deşeuri, adică din biomasă. 

În linii mari, biomasa este partea biodegradabilă a deşeurilor sau reziduurilor din agricultură, 

silvicutură, precum şi a deşeurilor industriale şi municipale. De exemplu, o fabrică de prelucrare a 

lemnului produce suficient "combustibil", adică resturi lemnoase, care pot fi folosite pentru producţia de 

energie electrică. 

Cele mai recente date ale Transelectrica arată că în prezent sunt circa 35 de MW care folosesc 

deşeuri agricole sau forestiere pentru a produce lumină, ceea ce înseamnă că domeniul deja a atras 

investiţii de 70 de milioane de euro. 

Cel mai mare investitor în acest domeniu este Holzindustrie Schweighofer, grup care deţine un 

business local de 400 de milioane de euro axat pe prelucrarea lemnului, controlat de puternicul om de 

afaceri austriac Gerald Schweighofer. Holzindustrie deţine patru fabrici în Sebeş, Rădăuţi, Siret şi 

Comăneşti. Datele Transelectrica arată că Holzindustrie figurează cu două unităţi de producţie care 

funcţionează pe biomasă, ambele cu o capacitate de 11,2 MW, la Sebeş. O altă firmă care activează în 

acest domeniu este Bio Electrica Transilvania, cu o unitate de 4,9 MW, la Rădăuţi. Potrivit datelor de la 

Registrul Comerţului, în spatele Bio Electrica Transilvania se află Cascade Empire Immobilien, o firmă 

controlată de acelaşi Gerald Schweighofer, proprietarul de la Holzindustrie. 

Tot datele Transelectrica arată că în acest moment 13 proiecte pe biomasă au contractele de 

racordare la reţea, capacitatea lor cumulată fiind de circa 46 de MW. Realizarea acestor proiecte ar putea 

atrage investiţii de peste 90 de milioane de euro. Unul dintre ele este dezvoltat de KDF Energy, firmă 

controlată de omul de afaceri George Brăiloiu, specializată în tradingul de emisii de CO2, care anul trecut 

a avut afaceri de circa 69 de milioane de euro. Brăiloiu a devenit însă cu adevărat cunoscut în 2011, când 

a cumpărat manuscrisele lui Emil Cioran în cadrul unei licitaţii, donându-le ulterior Bibliotecii 

Academiei. O altă companie controlată tot de oameni de afaceri români care au pus ochii pe domeniul 
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producţiei de energie din biomasă este Adrem Invest, firmă înfiinţată la începutul anilor '90 de doi fraţi, 

Adrian şi Corneliu Bodea. Planurile celor doi sunt de a construi o centrală de 90 de milioane de euro la 

Suceava, într-un consorţiu format din compania Termica Suceava şi Consiliul Local. Statul vine cu 

terenul şi cu câteva echipamente, iar Adrem Invest va veni cu banii, compania urmând de altfel să fie şi 

proprietarul noii centrale. Centrala va produce atât energie termică pentru oraş, cât şi electricitate care va 

fi vândută de Adrem Invest pe piaţa liberă. 

Potrivit legislaţiei în domeniu, producţia de energie bazată pe biomasă este recompensată prin două 

certificate verzi, iar cea care foloseşte gazul rezultat din procesarea deşeurilor sau cel de fermentare din 

instalaţiile de epurare primeşte un singur certificat verde. Pentru cei care folosesc diferite culturi 

energetice sau deşeuri forestiere se mai adaugă un certificat verde. 

Intermitenţa energiei solare şi eoliene poate fi compensată prin instalaţii de acumulare a energiei 

electrice sau termice. 

 

Potențialul microhidroenergetic 

Resursele de apă datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 42 miliarde m3/an, dar în 

regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an, din cauza fluctuaţiilor de 

debite ale râurilor. 

Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printr-o mare variabilitate, atât în spaţiu, cât şi 

în timp. Astfel, zone mari şi importante, cum ar fi Câmpia Română, podişul Moldovei şi Dobrogea, sunt 

sărace în apă. De asemenea apar variaţii mari în timp a debitelor, atât în cursul unui an, cât şi de la an la 

an. În lunile de primăvară (martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul anual, atingându-se debite 

maxime de sute de ori mai mari decât cele minime. Toate acestea impun concluzia necesităţii realizării 

compensării debitelor cu ajutorul acumulărilor artificiale. 

În tabelul de mai jos se indică valorile potenţialului hidroenergetic de precipitaţii Ep, de scurgere, 

teoretic liniar considerat la debitul mediu şi tehnic amenajabil, pentru câteva din bazinele cursurilor de 

apă mai importante din ţara noastră . 
 

Tab. 56 - Valorile potenţialului hidroenergetic de precipitaţii Ep, de scurgere 

Bazinul 

Suprafaţa Potenţial hidroenergetic 

km2 
De precipit. De scurgere Teoretic Tehnic 

GWh/an GWh/an % Ep TWh/an TWh/an 

Someş 18.740 23.000 9.000 39 4,20 2,20 

Crişuri 13.085 10.500 4.500 43 2,50 0,90 

Mureş 27.842 41.000 17.100 42 9,50 4,30 

Jiu 10.544 13.000 6.300 48 3,15 0,90 

Olt 24.507 34.500 13.300 38 8,25 5,00 

Argeş 12.424 12.500 5.000 40 3,10 1,60 

Ialomiţa 10.817 8.500 3.300 39 2,20 0,75 

Siret 44.993 44.500 16.700 37 11,10 5,50 

Total râuri interioare       

Dunăre - - - -   

Total România 237.500 230.000 90.000 39 51,50 24,00 

 

În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul teoretic al 

precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 

TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an. 

Ca şi în cazul aplicaţiilor eoliene, potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil este mai mic decât 

cel teoretic şi în acest sens estimăm o valoare de cca. 1100 MW şi o producţie de 3600 GWh/an. 

Pentru MHC economicitatea depinde de: 

⇒ amplasamentul şi investiţia aferentă (inclusiv cheltuielile administrative); 
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⇒ puterea instalată şi producţia de energie probabilă (regimul debitelor, căderi); 

⇒ distanţa faţă de reţea; 

⇒ necesităţile de întreţinere (gradul de automatizare, exploatarea de la distanţă fără personal, 

fiabilitatea); 

⇒ condiţiile financiare şi tariful de valorificare al energiei produse. 

Evaluarea potențialului economic amenajabil a avut în vedere: 

• Reabilitarea MHC aflate în funcţiune:200 MW / 600 GWh/an 

• MHC aflate în construcţie: 125 MW / 400 GWh/an 

• MHC noi (de sistem și autonome): 75 MW / 100 GWh/an 

În concluzie, în ceea ce privește micropotențialul hidroenergetic (grupuri sub 10 MW) valorile sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tab. 57 - Potentialul microhidroenergetic 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere nominala MW 1100 400 

Energie electrica TWh/an 3.,6 1,2 

mii tep/an 310 103 

Sursa: UPB, Hidroelectrica, ENERO, 2006 

 

Potențialul energetic geotermal 

Pe teritoriul României, un număr de peste 200 foraje pentru hidrocarburi au întâlnit la adâncimi 

situate între 800 și 3500 m resurse geotermale de joasă și medie entalpie (40-120oC). Exploatarea 

experimentală a circa 100 de foraje în cursul ultimilor 25 ani a permis realizarea unor evaluari a 

potențialului energetic al acestui tip de resursă. 

Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a principalilor parametrii din perimetrele geotermale 

importante din România, inclusiv a potențialului energetic teoretic. 

Utilizarea enegiei geotermice extrase este folosită în proporție de 37% pentru încălzire, 30% pentru 

agricultură (sere), 23% în procese industriale, 7% în alte scopuri. 

Dintr-un număr de 14 sonde geotermale săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de 1500-3000 

m, numai două sonde au fost neproductive,înregistrându-se o rată de suces de 86%. 
 

Tab. 58 - Principalii parametrii din perimetrele geotermale importante din România 

Nr. 

crt. 
Sistemul geotermal 

Aria 

estimată 

Nr.de 

sonde 

Adâncimea 

de forare 

Debitul 

exploatabil 

Temperatura 

resursei 

Energia 

teoretică* 

potenţială 

km2  m 
(l· s-1)/ 

(m3·h-1) 
°C MWt 

1 

Crişul Negru- Someş 

Săcuieni, Marghita, Ciumeghiu, 

Salonta – judeţele Bihor şi Satu-

Mare 

3570 18 1500 148/533 77 29,14 

2 
Borş 

Oraşul Borş - judeţul Bihor 
13 4 2800 30/108 100 8,79 

3 
Oradea 

Municipiul Oradea – judeţul 

Bihor 

77 12 2800 151,5/545,4 83,8 34,1 

4 
Mureş - Crişul Negru 

Curtici, Macea, Municipiul Arad 

- judeţul Arad 

1060 113 1500 79/285 58 9.3 

5 

Banatul de Vest 

Nădlac, Sânnicolau Mare, 

Săravale,Tomnatic, Lovrin, 

Jimbolia, Periam, Teremia Mare, 

Comloşu Mare, Grabat, 

2790 20 2000 318/1144,8 77 62,75 
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Beregsăul Mic - judeţele Arad şi 

Timiş 

Notă: * - calculată considerând că apa geotermală se răceşte până la 30 °C. 

 

Concluzii: 

Pentru energia hidraulică stocarea este mai facilă prin crearea unor lacuri de acumulare, iar pentru 

biomasă aceasta poate fi stocată atât înaintea recoltării cât şi după aceasta în depozite sau sub formă de 

biocarburanţi. 

Utilizarea SER a cunoscut un prim avânt după crizele petroliere din 1973 şi 1980, urmată de o 

stagnare de circa 12 ani după contra-şocul petrolier din 1986. 

Abia după încheierea protocolului de la Kyoto din 1998, ţările dezvoltate au început să-şi propună 

programe extrem de ambiţioase. 

Aceste obiective nu pot fi atinse fără dezvoltarea cercetării şi colaborării internaţionale în două 

direcţii principale: 

- Reducerea costurilor; 

- Stocajul energiei electrice. 

CONCRET, pe teritoriul orașului Ghimbav, deși există condiții naturale favorabile 

amplasării de dispozitive și instalații care să exploateze POTENŢIALUL DE PRODUCERE ŞI 

UTILIZARE PROPRIE MAI EFICIENTĂ A ENERGIEI REGENERABILE LA NIVEL LOCAL 

nu s-au facut invesții în domeniu. Orașul este strabatut de doua râuri (Bârsa și Ghimbășel), are o 

activitate în agricultură pe o suprafață de aproape 1.000 de ha, este relativ însorit și dispune de 

multe spatii libere unde vântul are o anumită constantă. 

În cuprinsul Strategiei de Dezvoltare Durabila, a PAED-lui, PMUD-lui și a studiilor de 

fezabilitate precum și a proiectelor tehnice privind iluminatul public eco-inteligent, a unui Sistem 

Public de Transport ecologic cu autovehicole electrice autonome, modernizarea clădirilor publice 

pentru reducerea emisiilor de carbon, etc. sunt cuprinse obiective clare de reducere a consumurilor 

energetice și îmbunătățire a eficienței acestora. Planificarea acțiunilor se întind până în anul 2025. 

Mai jos se prezintă câteva tehnologii moderne și instalațiile aferente pentru producerea de energie 

regenerabilă. 

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică 

pentru încălzire și prepararea apei calde de consum. 

Cea mai utilizată sursă regenerabilă de energie în mediul urban o reprezintă energia solară provenită 

de la panourile fotovoltaice sau solare. 

Panouri solare - termale pot fi: 

- panouri cu colectoare plane; 

- panouri cu tuburi vidate; 

- pasive directe sau indirecte; 

- active directe sau indirecte. 

Panourile termice captează energia conţinută în razele solare şi o transformă în energie termică. 

Deoarece aproape întreg spectrul radiaţiei solare este utilizat pentru producerea de energie termică, 

randamentul acestor panouri este ridicat, fiind în jur de 60 - 75 % raportat la energia razelor solare 

incidente. 

Dimensionarea unei instalaţii pentru producerea apei calde menajere se face pentru 50 litri/om/zi. 

Ca suprafaţă activă, pentru 3 - 4 persoane e nevoie de o suprafaţă de 4 m2 de panouri colectoare, preţul 

unei astfel de instalaţii fiind de 500 -800 euro /m2. 
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Fig. 45 - Sistemul termic care utilizează panouri solar-termice 

Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/2011-06-16-Semin-Using-solar-

energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf 

 

O tehnologie veche de cca. 40 de ani a fost puternic resuscitată de cercetările științifice în domeniul 

luminii solare, a micro și nanotehnologiilor, a informaticii precum și a instalațiilor performante de 

captare, prelucrare și producere a energiei electrice pe bază de panouri fotovoltaice. Pe lângă acordarea de 

„certificate verzi” investitorilor și producatorilor în energie „verde” (biomasa, hidro, eoliană și solară), 

legislația reuropeană și, mai nou din 2018, și cea românească permite și sprijină producătorii individuali 

(casnici, industriali) să devină prosumeri. Adică o parte din energia regenerabilă produsă să fie utilizată 

pentru uz propriu și o altă parte să poată fi injectată în sistemul național de producere și transport-

distribuție de energie electrică. În folosul altor utilizatori, care doar consumă nu și produc energie. 

Se redă schematic mai jos lanțul producției de energie fotovoltaică: 
 

 
Fig. 46 - Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice 

Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/2011-06-16-Semin-Using-solar-

energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf 

 

Cogenerare din biogaz 

Nu este cazul. 

A existat în anul 2016 o încercare de a crea o centrală termoelectrică în cogenerare pentru 

alimentarea noului cartier de locuințe, denumit “Cartierul Florilor”, dar studiile de prefezabilitate au 

indicat că soluția nu ar fi fezabilă în actualele condiții. 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

109 

Functie de dezvoltarea socio-economica din urmatorii ani, este posibila reluarea idei de cogenerare 

atat pentru biogaz cat și pentru gaz natural. 

NOTA: O staţie de cogenerare, este o staţie de producere a energiei care generează în mod simultan 

energie termică şi energie electrică sau mecanică dintr-un singur aport de combustibil. 

Deoarece staţiile sunt amplasate de obicei foarte aproape de consumatorul de electricitate, ele evită 

pierderile în reţea în timpul transportului şi distribuirii către consumatorii finali. 

Aceste staţii reprezintă o parte a schemei de generare distribuită în care numeroase staţii de 

capacitate mică produc energie pentru consum în zona învecinată. 

Căldura obţinută prin cogenerare poate fi folosită şi pentru producerea climatizării sistemelor de 

refrigerare prin absorbţie. 

 

Gaze naturale produse pe plan local 

Nu este cazul. 

 

Microhidrocentrala 

Primaria Ghimbav a fost invitată în anul 2015 de Electrica SA să participe la achiziția prin licitații a 

unor investiții în microhidrocentrale amplasate pe râurile din județul Brașov (pe care aceasta le-a 

externalizat din portofoliu). 

Din studiul oportunității a rezultat ca la vremea respectivă, în condițiile legislative existente, 

primăria nu ar fi avut capacitatea de administrare și mentenanță a unei microhidrocentrale. 

Nu este prevazută pe viitor o construcție în domeniu sau vreo achiziție de investiție existentă. 

 

Energie geotermala 

Nu este cazul. 

Cel mult se pot instala pompe de căldura de suprafață și de adâncime care funcționează pe 

principiul “extracției de caldură” din apa aflată în straturile freatice de imediata apropiere a suprafeței sau 

de adâncime. Soluție aplicabilă mai mult punctual, la nivel de clădire și mai puțin la nivel comunitar. 

 

Energie eoliana 

Nu este cazul. 

Sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termică și cogenerarea reprezintă în România 

subsectorul energetic cel mai deficitar, datorită uzurii fizice și morale a instalațiilor și echipamentelor, 

pierderilor energetice totale mari între sursă și clădiri (de 35 - 77%), resurselor financiare insuficiente 

pentru exploatare, întreținere, reabilitare și modernizare și nu în ultimul rând datorită problemelor sociale 

complexe legate de suportabilitatea facturilor energetice. În ceea ce privește fondul locativ urban 

alimentat cu căldură, acesta este reprezentat de 83.800 blocuri de locuințe, cu circa 3 milioane de 

apartamente și 7 milioane de locatari, mulți cu venituri modeste. 

Pierderile energetice mari de 40 - 50% reclamă reabilitarea termică de urgență a acestor clădiri. 

Procentual, numărul locuințelor racordate la sisteme centralizate de încălzire urbană reprezintă 

57,9% din totalul locuințelor din mediul urban și 30,7% din totalul locuințelor. 

Potrivit estimărilor Institutului Național de Statistică (INS), circa 45% din populația României 

(10,13 milioane locuitori) trăiește în zonele rurale și are ca ocupație de bază agricultura sau alte activități 

rurale. Deși 98% din gospodării beneficiază de electricitate, numai 7% din acestea (0,27 din 3,81 

milioane) sunt conectate la rețelele de distribuție a gazelor naturale. Principalul combustibil pentru 

încălzire și pregătirea hranei este biomasă (lemne, deșeuri lemnoase sau din agricultură) iar 98% din 

gospodării folosesc sobele pentru încălzire. Numai 2% dintre gospodării sunt dotate cu sisteme de 
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încălzire centralizată. Chiar și acestea din urmă folosesc la gătit, în mare măsură, sobele cu combustibilul 

solid (biomasă). 

 

4. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

EFICIENŢEI ENERGETICE A ORAȘULUI GHIMBAV 
 

4.1 Determinarea nivelului de referință 

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 

“Toate acțiunile și investițiile realizate în domeniul energiei de către administrațiile publice locale 

pentru a duce la îndeplinire obiectivele propuse plecând de la un nivel de referință trebuie incluse într-un 

Plan Local pentru Acțiune în domeniul Energiei Durabile (PAED). Pentru reducerea nivelului de emisii 

de gaze cu efect de seră față de un nivel de referință trebuie realizat un inventar de bază. Un inventar GES 

(emisiile de gaze cu efect de seră) este o reprezentare tabelară a energiei consumate, a deșeurilor produse 

și a altor surse de emisii din facilitățile municipalităților sau din întreaga comunitate, pentru un an ales 

pentru analiză, plus utilizarea factorilor de emisie conveniți, pentru a calcula baza în funcție de care pot fi 

evaluate “cantitățile de emisii”. Furnizează un punct de plecare în măsurarea evoluției pentru obținerea 

reducerilor de emisii obținute din implementarea măsurilor (sau „acțiunilor”) locale de reducere a 

emisiilor - în acest context este denumit un Inventar de referință al emisiilor (IRE). Inventarele de emisii 

care sunt efectuate în conformitate cu IRE sunt numite Inventare de monitorizare a emisiilor (IME). 

Acestea sunt utilizate pentru a verifica regulat evoluția și a monitoriza reducerile obținute după 

implementarea măsurilor GES (gaze cu efect de sera)- în mod ideal, în fiecare an sau cel puțin o dată la 

trei ani” http://www.primariasector1.ro/download/nou/Covenant_InventareGES.pdf 

Există mai multe tipuri de abordări privind scenariile folosite, dar în esență se uzitează formula cu 3 

scenarii (și sub-scenarii pentru analize mai complexe și mai de precizie). 

Evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră asupra economiei româneşti 

cuprinde câteva scenarii prin care se evaluează gradul de reducere a emisiilor de gaze și efectul asupra 

creșterii economice. 

Se definesc trei scenarii la limită, legate de nivelul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră: 

1. primul scenariu, care pleacă, în principal, de la situaţia actuală, fără a se asuma o reducere 

suplimentară de emisii faţă de cerinţele UE; 

2. al doilea scenariu, în care ţinta de reducere se dublează; obiectiv influiențat mai degrabă de 

investiţiile necesare pentru modernizarea sistemului energetic, cu consecința reducerii de emisii de gaze 

în ani următori; 

3. al treilea scenariu de reducere a emisiilor foarte mare, rezultat direct a investiţiilor executate, dar 

şi a creşterii economice mult mai reduse, care implică o scădere de emisii de gaze prin neutilizări 

economice. 

Aceste scenarii, se mai pot defini și ca: 

Scenariul I – denumit și conservativ (unde se iau în considerare politicile intervenţioniste şi cursul 

evoluţiei economice), sau scenariul în care nu se produc schimbări în sistemele economice analizate. 

Scenariul II – denumit și intervenţionist (scenariu cu realizarea de investiţii şi măsuri de reducere a 

emisiilor cu efect de seră), sau scenariul decuplării dezvoltării economice de emisiile de gaze rezultate. 

Scenariul III – denumit și scenariul de influenţa concomitente a măsurilor intervenţioniste şi a 

evoluţiei normale a economiei; este un mix a celor două scenarii anterioare și analizează scenariul 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în ipoteza că economia întâmpină dificultăţi de creştere (adică 

se înregistrează un ritm anual mai mic al PIB-ului), sau altfel spus evoluează ca în trecut dar combinat cu 

efectul rezultat a măsurilor de reducere a emisiilor luate anterior. 
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Este de menţionat că, pentru primele două scenarii, s-au definit subscenarii funcţie de ţintele de 

reducere a emisiilor. 

 
Tab. 59 - Principalele caracteristici ale celor trei scenarii 

Nr. 

crt. 

Denumire 

scenariu 

Ţinta medie de 

reducere a 

emisiilor (%) 

Impactul 

asupra creşterii 

economice (%) 

Creştere medie 

anuală a PIB-

ului (%) 

1 
Scenariul 

conservativ 
25 1,8 4,5 

2 
Scenariul 

intervenţionist 
50 1,2 4,5 

3 

Scenariul 

efectelor 

combinate 

75 1,5 3,5 

 

La nivel local, păstrând proporțiile, sub forma grafică se prezintă mai jos scenariile posibil a fi 

utilizate în analiza și implementarea unor programe de efecientizare a consumurilor energetice. 

Se mai numesc și scenarii pesimiste, optimiste și în acelasi stadiu ca cel actual. 

 

 
 

Scenariul evoluției nivelului de referință actual, arată  modificările nivelului de referință în cazul în 

care nu se va implementa niciun program energetic municipal  

 

 
 

Scenariile alternative – arată efectul unei politici mai mult sau mai puțin fermă de eficiență 

energetică. 
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Scenariul „eficient energetic” este evoluția preliminat a consumului de energie după aplicarea 

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice. 

În baza algoritmului expus mai sus se va elabora și realiza Programul de Îmbunătățire a Eficienţei 

Energetice a Orașului Ghimbav (respectiv se vor urmării pașii: pas 1. alegerea și fixarea unui an ca dată 

de referință, necesar analizei; pas 2. construirea unei baze de date ce va fundamenta un “nivel de 

referinta" al stării actuale de lucruri; pas 3. evaluarea rezultatelor prin comparație cu nivelul de referință-

prin intocmirea unui Inventar de Referință al Emisiilor-IRE; pas 4. evaluarea impactului programului 

PIEE (prin realizarea, în conformitate cu cerințele Inventarelor de Referinta al Emisiilor-IRE, unor 

“Inventare de Monitorizare a Emisiilor -IME)” 

An de referinta ales: 2012 

Nivelul de referință: un set de date colectate pentru perioda 2008-2018 și descrie starea curentă, 

înainte de implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) a orașului Ghimbav 

(respectiv 2018 – 2020). 

Nivelul de referință servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului 

implementării programului, inclusiv monitorizarea evolutiei proceselor. 

Inventar de referință al emisiilor -IRE . În capitolul 3 s-a prezentat consumul final de energie de 

40.618,61 MWh/an al orașului Ghimbav în anul de referinţă 2012, ceea ce reprezintă circa 0,1301 % din 

consumul final total al României. 

Ca urmare a utilizării acestei cantităţi de energie finală, a rezultat că emisia de CO2 a orașului 

Ghimbav a fost de 11.751,89 tone, ceea ce reprezintă circa 0,1328 % din emisiile totale de CO2 ale 

României indicate în Inventarul Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră transmis CE în 2014 (88.486 

mii tone CO2 echivalent raportat pe 2012). 

Privitor la evaluarea impactului programului PIEE (prin realizarea, în conformitate cu cerințele 

Inventarelor de referință al emisiilor-IRE, unor “Inventare de monitorizare a emisiilor -IME)”, acest ultim 

pas se va reflecta în următorul capitol și va fi sintetizat în tabele și anexe. 

Notă: se recomandă a fi realizate minim 2 scenarii. 

 

4.1.1 Scenariul în care nu se iau măsuri de reducere a emisiilor de CO2 

În perioada 2017-2020 ca urmare a ieşirii din criză se prognozează revenirea economiei și 

dezvoltarea economico-socială a României, dezvoltare care se preconizează şi la nivelul Orașului 

Ghimbav. 

Corespunzător datelor prezentate de România în cea de-a şasea comunicare conformă cu Programul 

Cadru al Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice s-a prognozat evoluţia consumului final de 

energie în România în perioada 2014-2020 de la 24,2 milioane tep la 27,20 milioane tep în absenţa unor 

programe de eficienţă energetică, ceea ce înseamnă un ritm mediu anual de creştere de circa 1,97%. 
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Pentru determinarea evoluţiei consumului final de energie al orașului Ghimbav în perioada 2017-

2020 se adoptă ca ipoteză ritmul mediu anual de creştere a consumului final de energie al orașului 

Ghimbav de 1,5% pentru scenariul în care nu sunt luate în considerate măsurile de creştere a eficienţei 

energetice. 

Ţinând seama de structura consumului final de energie din anul 2012, putem creiona următoarea 

evoluţie structurală de pe categoriile: energie electrică, gaz metan și consumul anual de motorină și 

benzină.  

 
Tab. 60 - Centralizatorul consumului de energie al Orașului Ghimbav în perioada 2012 – 2020 în ipoteza fără 

măsuri de reducere. 

An 

Consum 

anual 

energie 

electrica 

Consum 

annual 

Motorină 

Consum 

anual 

benzină 

Consum 

anual 

gaze 

naturale 

Consum 

anual 

total 

energie 

Emisii 

anuale 

CO2 

energie 

electrica 

Emisii 

anuale CO2 

gaze 

naturale 

Emisii 

anuale CO2 

total energie 

  [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [toneCO2/an] [toneCO2/an] 

2012 6.111,63 3.969,96 5.086,22 25.446,79 40.618,61 4.284,25 5.140,25 9.425,43 

2013 6.203,30 4.029,51 5.162,51 25.828,49 41.227,89 4.348,51 5.217,35 9.566,81 

2014 6.296,35 4.089,95 5.239,95 26.215,92 41.846,31 4.413,74 5.295,61 9.710,31 

2015 6.390,80 4.151,30 5.318,55 26.609,16 42.474,00 4.479,95 5.375,05 9.855,97 

2016 6.486,66 4.213,57 5.398,33 27.008,30 43.111,11 4.547,15 5.455,67 10.003,81 

2017 6.583,96 4.276,77 5.479,30 27.413,42 43.757,78 4.615,35 5.537,51 10.153,86 

2018 6.682,72 4.340,93 5.561,49 27.824,62 44.414,15 4.684,58 5.620,57 10.306,17 

2019 6.782,96 4.406,04 5.644,92 28.241,99 45.080,36 4.754,85 5.704,88 10.460,77 

2020 6.884,71 4.472,13 5.729,59 28.665,62 45.756,56 4.826,18 5.790,45 10.617,68 

  

4.1.2 Scenariul care ţine seama de aplicarea măsurilor identificate pentru atingerea ţintei 

adoptate 

 Față de scenariul anterior, în care nu se iau măsuri de îmbunătățire, și tinând cont de valoarea 

prognozată a emisiilor de CO2 pentru anul 2020 de 10.617 tone, obținută în urma evaluării impactului 

implementării diferitelor măsuri de reabilitare energetică pentru clădirile publice, iluminat public, 

transport din Orașul Ghimbav rezultă că atingerea ţintei de reducere de 15% faţă de valoarea anului 2012 

poate fi atinsă și chiar depașită în condițiile amintite. 

Așadar trebuie acordată o atenţie deosebită la promovarea investiţiilor noi și, mai ales, a 

implementarii noilor tehnologii ce vizeaza utilizarea eficientă a resurselor energetice şi cu emisii reduse 

de CO2. 

În raport cu referința anului 2012, cu consumurile din tabelul 61, pentru anul 2020 se preconizează 

obținerea a 15% SCĂDERE de consum la nivelul întregului UAT GHIMBAV, păstrând ritmul de creștere 

economică. Ceea ce va duce la o reducere energie de cca 30 % și a emisiilor de gaze poluante de peste 

20% (2.568 to CO2). 

 
Tab. 61 – Consumuri si emisii de CO2 preconizate până în anul 2020 

Anul 

Consum 

anual 

energie 

electrica 

Consum 

annual 

Motorină 

Consum 

anual 

benzină 

Consum 

anual 

gaze 

naturale 

Consum 

anual 

total 

energie 

Emisii 

anuale 

CO2 

energie 

electrica 

Emisii anuale 

CO2 gaze 

naturale 

Emisii anuale 

CO2 total 

energie 

  [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [toneCO2/an] [toneCO2/an] 

2012 6.111,63 3.969,96 5.086,22 25.446,79 40.618,61 4.284,25 5.140,25 9.425,43 

2013 5.194,89 3.374,47 4.323,29 21.629,77 34.525,82 3.641,61 4.369,21 8.011,62 
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2014 4.415,65 2.868,30 3.674,79 18.385,31 29.346,95 3.095,37 3.713,83 6.809,87 

2015 3.753,30 2.438,05 3.123,57 15.627,51 24.944,90 2.631,07 3.156,76 5.788,39 

2016 3.190,31 2.072,34 2.655,04 13.283,38 21.203,17 2.236,41 2.683,24 4.920,13 

2017 2.711,76 1.761,49 2.256,78 11.290,88 18.022,69 1.900,94 2.280,76 4.182,11 

2018 2.305,00 1.497,27 1.918,27 9.597,24 15.319,29 1.615,80 1.938,64 3.554,80 

2019 1.959,25 1.272,68 1.630,53 8.157,66 13.021,40 1.373,43 1.647,85 3.021,58 

2020 1.665,36 1.081,78 1.385,95 6.934,01 11.068,19 1.167,42 1.400,67 2.568,34 

 

4.2 Formularea obiectivelor programului PIEE Ghimbav 

Formularea obiectivelor trebuie să ia în considerare, de obicei, următoarele elemente: 

(a) Politica națională în domeniul energiei și mediului; în caz concret Planul Național de Acțiune în 

domeniul Eficienței Energetice 

(b) Strategiile și politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de încălzire 

agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, 

integrarea în politica de dezvoltare regională, etc.). 

(c) Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potențialul economic 

al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale, etc.). 

Formularea obiectivelor se va face realist pe baza potențialului economic al localității, de investiții 

din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene. 

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. 

Exemple de obiective posibile ale programului de îmbunătățire a eficienței energetice: 

 Reducerea consumului total de energie în clădirile municipale cu 15% până în 2020; 

 Reducerea consumului de energie electrică cu 15% în clădirile municipale până în 2020; 

 Reducerea consumului de energie pe metru pătrat în clădirile municipale cu 30% până în 2020; 

 Reducerea consumului de benzină și motorină utilizate de vehicule municipale cu 25% până în 

2020; 

 Ponderea de vehicule hibride electrice minimum 25% din flota de vehicule municipiului până în 

2020; 

 Obiectiv de îmbunătățire a calității serviciilor energetice: îmbunătățirea calității iluminatului 

pentru atingerea standardelor în vigoare; idem pentru încălzire; asigurarea continuității și siguranței în 

alimentare, a consumatorilor finali de energie la parametri stabiliți prin contracte. 

Obiectivele strategice care contribuie la realizarea acestei viziuni pentru Ghimbav, sunt: 

- Ghimbav, un oraș accesibil, conectat la regiune și sigur; 

- Ghimbav, un oraș verde și eco-eficient; prietenos cu mediul și cu folosirea resurselor aflate la 

dispozitie; 

- Ghimbav, un oraș competitiv din punct de vedere economic și industrial; 

- Ghimbav, un oraș cultural și turistic european. 

Aceste obiective politice sunt orientate către trei ținte principale și anume: reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, obtinerea de energie din surse regenerabile și economii de energie. 

În final se dorește ca întreaga activitate a urbei să conducă la: 

- îmbunătățirea calității vieții; 

- crearea de “locuri de muncă verzi” noi și atractive; 

- contribuția generală la atractivitatea orașului; 

- îmbunătățirea atractivității locației pentru comerţ și industrie; 

- susținerea creșterii economice; 

- diminuarea riscurilor; 
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- atragerea de investiții; 

- alinierea la politicile internaționale și naționale legate de reducerea emisiilor de CO2. 

Obiectivul de urmărit privind dezvoltarea sectorului energetic îl constituie acoperirea integrală a 

consumului intern de energie electrică și termică în condiții de creștere a securității energetice a țării, de 

dezvoltare durabilă și cu asigurarea unui nivel corespunzător de competitivitate. 

 

4.3 Proiectele prioritare  

Proiectele prioritare ale PIEE sunt în strânsă legătură cu obiectivele programului care pot fi 

clasificate în diferite moduri: 

- după funcțiile localității (producător, distribuitor și consumator de energie, reglementator al 

serviciilor municipale și motivator al populației); 

- după sectoare (educație, sănătate, cultură, etc.); 

- după rezultatele preconizate în funcție de obiectivele prioritare ale programului (de exemplu: 

economii financiare, economii de energie, reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, efecte sociale, 

etc.); 

Pentru orizontul de timp 2014-2024 orașul Ghimbav are în plan realizarea următoarelor proiecte: 

- construcţia unei grădiniţe şi a unei creşe cu program prelungit; 

- modernizarea sistemului rutier și a celui de traversare ape curgătoare (poduri) și noi locuri de 

parcare; 

- dezvoltarea de proiecte adaptative noului proiect al Consiliului Județean Brașov de construire a 

unui aeroport internațional Ghimbav-Brașov  

- se au în vedere extinderea căilor de transport, fluidizarea traficului, noi functionalități spațiale ale 

urbei (aerogara, turn de control, depozite de petrol-kerosen), aperoane, hangare, etc. și puncte de transfer 

local-județean-național cu rutele internaționale ce vor fi operate în transportul aerian; 

- amenajarea de spaţii verzi, parcuri şi locuri de joacă; 

- extinderea, modernizarea și informatizarea reţelei de iluminat public (iluminat inteligent); 

- extinderea reţelei de gaze naturale și electrice; 

- înființarea unui serviciu public de transport ecologic și eficient; 

- construirea unor edificii culturale (spații de concerte, expoziții, muzee, etc.). 

În concluzie, dacă din punctul de vedere al dezvoltării, apropierea orașului Ghimbav de Municipiul 

Brașov are doar conotaţii pozitive (creştere a populaţiei, urbanizare, dezvoltare economică, socială şi 

culturală), din punctul de vedere al Programului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice-PIEE acest lucru 

are mai degrabă efecte negative. Creşterea numărului de maşini, lipsa unei infrastructuri eco-eficiente 

dezvoltate de transport în comun, creşterea populaţiei şi implicit a consumurilor energetice generate de 

acestea au ca efect o reducere a eficienţei energetice a orașului şi reprezintă una dintre marile probleme pe 

care prezentul document şi-a propus să o abordeze şi sa o amelioreze. 

În Anexa 5 este prezentata o schema integrată de formulare și dezvoltare a unui program prioritar 

 

4.4 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. 

Pentru a putea utiliza oportunitățile de finanțare externă pentru programele de eficiență energetică 

administrația locala ar trebui să ia în considerare și să cunoască procedurile pentru multiplele instrumente 
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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. 

- Utilizarea de credite comerciale. 

- Leasing pentru echipamente. 

- Scheme ESCO – contract de performanta 

- Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc 

Pentru o explicitare a celor de mai sus, în continuare se oferă extrase din „Bugetul general estimativ 

PAED al orașului Ghimbav”. 

“Bugetul necesar estimat pentru dezvoltarea şi implementarea măsurilor este de circa: 

- 400.000 euro pentru pregătirea documentaţiei tehnice necesare implementării măsurilor; 

- 31.043.000 euro pentru implementare. 

Calculele au fost făcute pe baza studiilor existente, a preţurilor de piaţă pentru lucrări similare şi nu 

includ valori pentru care nu au existat indicatori măsurabili, în special în cazul proiectelor de planificare 

urbană sau a proiectelor pentru care a fost stabilită tema, dar nu şi caracteristicile de detaliu ale acestora. 
 

Tab. 62 - Bugetul PAED Ghimbav 

Nr. 

crt. 
Sector / Domeniu de Acţiune Costuri euro 

1 
Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terţiar, 

clădiri rezidenţiale, iluminat public) 
5.443.000 

2 
Transport (flota municipală, transport public, transport privat şi 

comercial) 
23.575.000 

3 Planificare urbană 2.025.000 

4 
Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport financiar şi 

subvenţii, campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire) 
400.000 

Total 31.043.000 

Sursa: PAED Ghimbav 

 

Sursele de finanţare identificate la data elaborării PAED 

În ceea ce priveşte cadrul financiar în susţinerea implementării politicii locale de energie şi mediu, 

orașul Ghimbav utilizează următoarele surse de finanţare: 

• Bugetul local (fie sub formă directă fie indirect, sub forma unor concesiuni sau al altor facilităţi 

oferite posibililor investitori); 

• Fonduri guvernamentale cu destinaţie specială pentru susţinerea de proiecte privind: reabilitarea 

blocurilor de locuinţe, introducerea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea de proiecte de 

infrastructură (investiţii de la bugetul naţional); 

• Fonduri europene structurale (aferente Programului Operaţional Regional-POR sau a altor 

programe de tip POS MEDIU și pot proveni din orice program cu finanţare europeană); 

• Bugetul privat al locuitorilor orasului Ghimbav; 

• Investiții cu surse atrase de la terți (norvegiene, elvețiene, diverse parteneriate cu actori din 

domeniul energeiei, telecomunicațiilor, IT, etc.). 

Proiectele şi activităţile propuse în PAED sunt în conformitate cu obiectivele şi priorităţile aprobate 

de Consiliul Local al orașului Ghimbav. 

Activităţile şi proiectele sunt prezentate, de asemenea, din punctul de vedere al celor patru funcţii 

îndeplinite de municipalitate pe probleme de energie, respectiv: consumator; producător; reglementator; 

factor motivator.” 



 
 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ORASULUI GHIMBAV 2014-2020 

117 

5. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII 

MĂSURILOR DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE. 
 

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din 

programul de îmbunătățire a eficienței energetice, este prin comparații pe baza datelor cu privire la: 

(a) starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de îmbunătățire 

a eficienței energetice; 

(b) 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 ar trebui să includă, de asemenea, o comparație a 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 obicei 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, mediului și asupra comportamentului uman. 

 

Măsurile de monitorizare preconizate 

Funcţia de monitorizare a rezultatelor implementării activităţilor prevăzute pentru orașul Ghimbav, 

este asigurată de UAT Ghimbav prin Grupul de Lucru constituit pentru elaborarea, implementarea, 

monitorizarea și raportarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Ghimbav, în 

conformitate cu metodologia de implementare a managementului de proiect, astfel: 

- Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv. 

- Stabilirea responsabilităţilor în derularea proiectelor, în funcţie de modalitatea de finanţare şi de 

atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală. 

- Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a sarcinilor. 

- Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor. 

- Prezentarea de rapoarte periodice, conform cerinţelor „Convenţiei Primarilor”, privind stadiul de 

implementare a sarcinilor şi a termenelor de îndeplinire. 

Pentru descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate se va completa tabelul 63 iar 

Anexa 6 se completeaza cu detalii mai ample și precise. 

 

Tab. 63 - Descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate 

Sector consum 

Măsuri de 

economie 

de energie 

Indicator 

cant 

(MWh/an) 

Val. 

estimata 

(calculata) 

a ec. en 

Fonduri 

necesare  

(lei) 

Sursa de 

finanțare 

Perioada 

de 

aplicare 

Clădiri şi instalaţii aferente 

(clădiri municipale, clădiri 

din sectorul terţiar, clădiri 

rezidenţiale, iluminat public) 

 MWh/an 5.000 5.000.000 

Mixt: buget local 

și fonduri 

nerambursabile 

2017-2020 

Transport (flota municipală, 

transport public, transport 

privat şi comercial) 

 MWh/an 4.000 25.000.000 

Mixt: buget local 

și fonduri 

nerambursabile 

2019-2022 

Sistem de colectare selectiva 

a deseurilor 
 MWh/an - 1.500.000 

Mixt: buget local 

și fonduri 

nerambursabile 

2020 

Planificare urbană  MWh/an 2.000 2.000.000 

Mixt: buget local 

și fonduri 

nerambursabile 

2020 

Comunicare (servicii de 

asistenţă tehnică şi 

consultare, suport financiar şi 

 - - 1.000.000 Buget local  
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subvenţii, campanii de 

informare şi conştientizare, 

sesiuni de instruire) 

 

Notă:  

- se recomandă realizarea unor anexe cu descrierea mai detaliată a măsurilor propuse, eventual cu link-uri 

pentru detalii de interes pentru potențiali investitori; Anexa 6 este completata în acest sens. 

- tabelul 63 se reactualizează anual și se transmite la ANRE până la 30 septembrie. 
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ANEXE 

Anexa nr.1 - Matrice de evaluare din punctul de vedere al managementului energetic 

 

ORGANIZARE 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 sporadica, 

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  

Dezvoltare sistem 

bază de date  
Colectare limitată  

Se verifică facturile la 

energie/ fără sistem de 

bază de date  

Contorizare, analizare și 

raportare zilnică. Exista sistem de 

baza de date. 

Documentație  

Nu sunt disponibile 

planuri, manuale, 

schițe pentru clădiri și 

echipamente  

Exista anumite 

documente și 

înregistrări..  

Existenţă documentation pentru 

clădire și echipament pentru 

punere în funcţiune 

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 regulata 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 în analiza 

investiției  
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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 exista 

Campanii 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 ȘI EVALUAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI 

ENERGETICE  

Monitorizarea 

rezultatelor  
Nu există  

Comparații istorice, 

raportări sporadice  
Rezultatele raportate 

managementului organizațional  

Revizuirea Planului 

de Acțiune  
Nu există  

Revizuire informala 

asupra progresului  

Revizuirea planului este bazat pe 

rezultate. Diseminare bune 

practici  
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Anexa nr.2 - Fişă de prezentare energetică a localității Ghimbav 

 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Destinația consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

1. populație MWh 5.633,28 - 5.633,28 

2. iluminat public MWh - 160,61 160,61 

3. sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 
MWh - 250,00 250,00 

4. alimentare cu apă * MWh 0 0 0 

5. transport local de călători MWh 0 0 0 

6. consum aferent pompajului de 

energie termică* 
MWh 0 0 0 

*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă 

 

GAZE NATURALE 

Destinația consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

1. populație 
MWh 

(mii Nmc.) 
23.502,51 - 23.502,51 

2. sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 

MWh 

(mii Nmc.) 
- 1.944,28 1.944,28 

3. alți consumatori nespecificați 
MWh 

(mii Nmc.) 
- - - 

 

ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat) 

Destinația consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

Casnic Non casnic 

1. populație 
Gcal 

(MWh) 
- - - 

2. sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 

Gcal 

(MWh) 
- - - 

(1 Gcal=1,163 MWh) 

 

BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.) 

Destinația consumului  U.M. Total 

1. populație to. - 

2. sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, 

spitale, alte clădiri publice, etc.) 

to. - 

 

CARBURANŢI (motorină, benzină) 

Destinația consumului  U.M. Motorină Benzină 

1. transport local de călători to. 3.956,82 5.073,74 

2. serviciul public de salubritate to. 13,14 12,48 

TOTAL  3.969,96 5.086,22 

 

Notă: se va preciza dacă sunt utilizați și alți combustibili în afară de gaz natural și biomasă, pentru gătit, 

apă caldă și încălzire 
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Anexa nr.3 - Indicatori sector rezidențial 

 

În țările UE (fig.A1), consumul anual pe m2 pentru clădiri este cca 220 kWh/m2; există o mare 

diferență între consumul rezidențial (200 kWh/m2) și cel nerezidențial al clădirilor (295 kWh/m2). 

Consumul mediu de electricitate pe m2 în țările UE este de circa 70 kWh/m2, majoritatea țărilor situându-

se în domeniul 40-80 kWh/m2. Consumul este mai mare în țările nordice din cauza folosirii energiei 

electrice pentru încălzit (fiind de 130 kWh/m2 în Suedia și Finlanda și ajungând la aprox. 170 kWh/m2 în 

Norvegia). 

 

 
Fig.A1 - Consumul de energie pe m2 în clădiri (în 2009, climat normal) - Sursa: Odyssee 

 

Evoluția eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor este măsurată din reducerea anuală a 

energiei utilizate pe m2 (fig.A2). În perioada 1997-2009, energia utilizată pe m2 a scăzut în toate țările UE 

per total (cu aproape 15%). Reducerea se datorează în principal prevederilor tot mai stricte ale 

standardelor pentru construcția de noi apartamente, dar și răspândirii aparatelor electrocasnice cu consum 

mai mic și al programelor naționale de reabilitare termică a clădirilor. Reducerea este semnificativă în 

Olanda, Irlanda, Franța și în țările nou-membre ale UE (România, Letonia, Estonia și Polonia) urmare a 

efectelor combinate ale prețului tot mai ridicat al energiei și îmbunătățirea eficienței energetice. Olanda 

are unul dintre nivelele cele mai mici ale consumului de energie pe m2 fiind, în același timp, și una din 

țările cu cele mai mari creșteri a eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor. 

 

 
Fig.A2 - Consumul de energie pentru încălzire pe m2 construit - Sursa: Odyssee 
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Consumul de energie a crescut cu mai mult de 2% anual în jumătate dintre țările UE între 2000 și 

2008 (1,7% media pe UE). .(fig. 3). Creșterea a fost mai rapidă în 5 țări, mai mult de 4% pe an (3 țări din 

sudul Europei, Grecia, Spania și Cipru - din cauza răspândirii utilizării aerului condiționat - și 2 țări 

baltice, Estonia și Letonia) din creștere economică și răspândirea utilizării aparaturii electrocasnice. 

Consumul a scăzut în Norvegia, Danemarca, Suedia și Bulgaria, fie datorită înlocuirii consumului de 

electricitate, obținută din alți combustibili pentru producerea energiei termice (lemn, gaz), și/sau datorită 

utilizării pompelor de căldură pentru încălzire. 

 

 
Fig.A3 - Evoluții ale consumului de energie casnic - Sursa: Odyssee 

 

Între țările UE sunt diferențe semnificative în consumul de energie pentru aparatele electrocasnice 

și iluminat (Finlanda și Suedia 4000 kWh sau 1000 kWh în Estonia și România) - vezi fig.A4. Aparatele 

electrocasnice includ, printre altele, frigiderele, mașinile de spălat, echipamentele IT. 

 

 
Fig.A4 - Consumul de electricitate pe apartament pentru electrocasnice și iluminat 
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Anexa nr.4 - Indicatori sector transport 

 

Pentru monitorizarea impactului transportului urban se pot folosi graficele de forma (fig.A5, A6): 

 

 
Fig.A5 - Consum specific de energie / pasager- km 

Sursa: Urban Transport and Energy Efficiency-Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(BMZ) 

 

 
 

Fig.A6 - Comparaţie între consumul specific de energie funcţie de modul de transport, în grame echivalent petrol 

pe persoană şi km 

 

În 11 țări UE și în Norvegia, rata creșterii eficienței energetice a fost mai mare de 1% începând cu 

anul 2000, peste nivelul propus de Directiva 2006/32/CE. În 6 țări din CE eficiența transporturilor a 

scăzut din cauza transportului rutier de mărfuri: cifra ”negativă” a economiilor din transportul rutier de 

mărfuri a depășit economiile obținute din zona autoturismelor 
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Fig.A7 - Evoluția eficienței energetice în transporturi în țările UE* 

Sursa: Odyssee 

 

*Țările cu creștere a indexului ODEX apar fără evoluție în eficiența energetică; pentru aceste țări 

impactul negativ pentru camioane este datorat unor factori care nu sunt de natură tehnică și au depășit 

economiile autoturismelor 
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Anexa nr.5 - Etapele fundamentării proiectelor prioritare 
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Anexa nr.6 - Sinteza programului de îmbunatăţire a eficienţei energetice 

 

Sector consum Măsuri de economie de energie 
Indicator 

cantitativ 

Val. estimată a 

economiei de energie 

- Reducerea de 

consum energetic 

anual (MWh/an 

Fonduri 

necesare 

[lei/euro] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada 

de aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier, pietonal, 

arhitectural și peisagistic 

Implementarea unui sistem de 

iluminat public ecoeficient și 

telegestiune de date. 1.100 stilpi 40 2.000.000 euro 

Mixt: buget 

propriu și 

fonsuri 

europene POR 

3.1 C 

2018-2020 

Dotarea sistemului cu lampi cu LED-

uri și panouri fotovoltaice 

CLADIRI PUBLICE 

Institutii și sector terţiar 

(creșe, grădiniţe, scoli, 

spitale, alte clădiri 

publice, biblioteca, etc.) 

Reabilitare termica-anvelopare 2 cladiri 300 400.000 euro 

Fonduri proprii 

și 

nerambursabile 

POR 3.1 B 

2017-2022 

Instalatii noi pentru agentul termic 2 buc 150 200.000 euro idem   

Surse regenerabile de energie –

panouri solare 
- 400 150.000 euro idem   

Surse de iluminat economice - 15 5.000 euro idem   

Dispensare/ Policlinici, 

Clădiri social-culturale, 

sala sport, etc 

Reabilitare termica-anvelopare 
1 dispensare, 

1 sala sport, 
50 100.000 euro 

Buget local, 

PNDL și POR 

3.1 

2017-2022 

SECTOR REZIDENTIAL 

Cladiri rezidentiale Reabilitare termica-anvelopare   4.000 3.000.000 euro 
Buget local, 

POR 3.1 
2017-2022 

Sediul CENTRU DE 

INFORMARE 

TURISTICA SMIS 43767 

(212) 

Punct informare populație 
Broșuri, 

pliante, etc 

Reducere consum 

casnic 1%  
1.000 euro Buget local 2019 

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA 
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  - - - - -   

TRANSPORT ÎN COMUN 

Flotă orășenească 

Innoirea parcului de autovehicole 
Nr 

autovehicole 
4 25.000 euro Buget local 2020 

Realizarea soselei ocolitoare a 

orasului Ghimbav 
1 buc 6 - Buget national 2022 

Cresterea vitezei medii de deplasare 

prin masuri de fluidizarea circulatiei 

și a amenajarilor de noi locuri de 

parcare 

- 2 - - 2022 

Realizarea de piste de bicilete - 5 - - - 

Transport comercial și 

privat 

Innoirea parcului de autovehicole - 500 500.000 - - 

Realizarea soselei ocolitoare a 

orasului Ghimbav 
- 2.000 7.000.000 

Buget national 

și fonduri 

nerambursabile 

2022 

Cresterea vitezei medii de deplasare 

prin masuri de fluidizarea circulatiei 

și a amenajarilor de noi locuri de 

parcare 

- 1.000 5.000.000 

Buget national 

și fonduri 

nerambursabile 

2022 

Realizarea de piste de bicilete - 2.000 500.000 

Buget national 

și fonduri 

nerambursabile 

2022 

COLECTARE DEȘEURI 

  
Realizarea unui sistem de colectare a 

deseurilor 
1 grup 

Reducere consum 

gaze cu 150 mil 

mc/an (320 tep/an) 

1.500.000 euro 

PPP 

20 % Buget 

local  

30% Fonduri 

privat  

20% POR 

2018-2022 

PLANIFICARE URBANA 

  
Transformarea unor segmente rutiere 

din centrul istoric în pasaje pietonale 
- 1.000 100.000 euro 

Buget local 

20% 

Fonduri privat 

80%  

POR 

2018-2022 
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Implementarea unui sistem de 

transport public urban pentru orașul 

Ghimbav 

1 sistem 

public  
2.000 10.000.000 euro 

Buget local 

10% 

Fonduri privat 

80%  

POR 

2018-2022 

Organizarea corespunzătoare a 

spaţiilor de parcare, crearea unor 

spaţii noi 

1 serviciu 

public 
0 10.000 euro Buget local 2018-2020 

Acțiuni de popularizare a sistemelor 

de transport publice 
  0 5.000 euro Buget local 2018-2020 

Acțiuni de popularizare a sistemelor 

de transport ecologice (verzi) 
  0 5.000 euro Buget local 2018-2022 

SERVICII PUBLICE 

  

Emiterea de autorizații de construcţie 

numai pentru documentaţii de 

execuţie a clădirilor noi care au 

calculată prin proiect performanţa 

energetică (cf. Lege 372/2005) 

  0 5.000 euro Buget local 2018-2022 

ACȚIUNI DE INFORMARE A POPULAȚIEI 

  

Campanie anuală de educaţie pentru 

utilizarea raţională a resurselor de 

energie, achiziţionarea de aparate 

eficiente şi producţie de energie 

verde 

  0 5.000 euro 

Mixt: buget 

local și diverse 

surse de 

finantare 

nerambursabile 

- 
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Anexa nr.7 - Radiația solară 

 

La stația meteo Ghimbav nu se fac determinări asupra radiației solare. De aceea, analiza factorilor 

radiativi s-a realizat pe baza datelor provenite de la stațiile actinometrice dispuse în aceleași condiții de 

relief și înăltime, corelate cu măsurătorile duratei de strălucire a Soarelui de la Ghimbav. 

Există mai multe tipuri de radiație solară. Toate însumate, vor duce la apariția unei radiații solare 

totale cu care se operează, la nivel conceptual și teoretic, în varii domenii (proiectare, construcții, 

agricultură, aviație, etc.). 

 
Tab. 64 - Radiațiile solare. Tipologii 

Nr. 

crt. 
Tip de radiație Valoare Valori min/max Observații 

1 Radiaţie directă    

Înregistrează cele mai mari valori în 

luna iulie și prima jumătate a lunii 

august, fără a se suprapune 

soltițiului de vară 

  

2 Radiație difuză   

Este parte din radiația solară directă 

și în cazul timpului senin valorile se 

reduc la 10-20 cal/cmp/min, iar în 

cazul norilor are valoarea de 0,5-0,6 

cal/cmp/min 

  

3 

Radiaţie globală 

(Suma Radiaţie directă 

cu Radiație difuze)  

valori medii 

anuale în jurul 

a 130 kcal/ 

cm2 

Astfel, cele mai mici valori se 

înregistrează iarna (3,12 kcal/ cm2, 

echivalent a 2,7% din media anuală), 

când durata zilelor este mică, iar 

cerul este acoperit. Vara, când 

numărul zilelor senine depășește 8 

într-o lună, durata zilei crește, razele 

solare au unghiuri de incidență 

maxime, iar unele fenomene 

hidrometeorologice, cum este ceața, 

au o frecvență redusă, radiația 

globală atinge cele mai ridicate 

valori, ajungând să depășească în 

luna iulie 15 kcal/ cm2, ceea 

cecorespunde unui procent de 12% 

din potențialul energetic anual. 

Primăvara, sumele radiației globale 

cresc considerabil de la o lună la 

alta. În perioada de trecere de la 

iarnă la primăvară, ating chiar și 4 

kcal/ cm2 , acestea fiind și cele mai 

mari creșteri interlunare. La 

începutul toamnei, când predomină 

regimul anticiclonic cu timp senin, 

radiația globală se menține ridicată 

(peste 10 kcal/ cm2). 

Ceea ce face ca zona Ghimbav să se 

încadreze între regiunile țării cu 

valori medii anuale ridicate, dacă 

ținem seama de faptulcă în N 

(nordul) țării se înregistrează sub 110 

kcal/ cm2, iar în S (sud) peste 130 

kcal/cm2. 

4 Radiație reflectată   

Analiza variației anuale a radiaţiei 

efective, pentru miezul zilei, arată 

că, iarna, suprafața activă cedează 

atmosferei 40-50% din energia 

solară preluată și transformată. 

Primăvara, procentul scade sub 

20%, iar vara crește peste 70%. 

Valorile bilanţului radiativ arată că 

iarna, începând cu ora 16, iar vara cu 

ora 21, radiația efectivă o depășește 

pe cea absorbită. 

o mare parte din aceasta radiație este 

reținută de atmosferă, datorită 

existenței în straturile de aer a 

pulberilor, vaporilor de apă și 

bioxidului de carbon. Se înțelege 

astfel că, cu cât este mai încărcată 

atmosfera, cu atât mai intensă va fi și 

absorția. Deci straturile inferioare 

acționează ca o pătură, împiedicând 

temperatura suprafeței solului să 

scadă excesiv în timpul nopții și al 

iernii. Acest fenomen este cunoscut 

sub numele de efect de seră. 
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În perioada caldă a anului, o 

importantă cantitate de energie 

solară, transformată la nivelul 

suprafeței active în energie calorică, 

este cedată radiativ atmosferei. 

Astfel, la amiaza zilelor de vară, 

temperatura aerului reprezintă 0,70-

0,80% din cea a solului. O altă cauză 

pentru care straturile inferioare de aer 

sunt mai calde decât cele de deasupra 

lor se datorează concentrației mari a 

vaporilor de apă în straturile joase, ce 

absorb radiația reflectată, 

determinând creșterea temperaturii. 

     
 

 
Fig.A8- Variația diurnă a temperaturii aerului în funcție de radiația solului 

Sursa: Particularități meteorologice și climatice din arealu de zbor Ghimbav 

 

Tab. 65 - Frecvența maselor de aer deasupra Depresiunii Brașov 

Masa 

de aer 

Lunile anului 
An 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

mPv 2,5 2,7 2,9 3,4 4,4 4,3 4,2 3,3 2,5 2,7 4,3 3,0 40,2 

cP 3,6 2,4 2,3 2,8 2,7 2,3 2,3 1,9 3,5 5,0 1,9 2,9 33,5 

mPv 1,0 1,2 1,1 0,6 0,6 0,5 1,3 1,4 1,3 0,6 1,1 1,1 11,8 

mA-cA 1,2 1,0 1,4 0,5 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,6 1,0 6,0 

cA 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7 0,1 0,4 4,0 

mT - 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,3 - 0,2 0,2 2,9 

cT - - - 

 

0,2 0,1 0,2 0,7 0,2 - - - 1,4 

mA - - - 0,1 - - 

 

0,1 - - - - 0,2 

Sursa: Particularități meteorologice și climatice din arealu de zbor Ghimbav 
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Anexa nr.8 - Modalitatea de stabilire a necesarului de energie al clădirii cu consum de energie 

aproape egal cu zero  

Modalitatea de stabilire a necesarului de energie al clădirii cu consum de energie aproape egal cu 

zero (pentru încălzire, răcire, ventilare / climatizare, apă caldă de consum, iluminat), amplasate în 

localităţi din România (în raport cu zonele climatice). Necesarul de energie pentru încălzire, răcire, 

ventilare / climatizare, producere apă caldă de consum şi iluminat se stabileşte în conformitate cu 

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, în regim nestaţionar (se alege pas de timp 

orar). 

 Pe lângă variaţia parametrilor climatici, trebuie să se ţină seama şi de influenţa factorului uman, 

manifestat prin programul de funcţionare al clădirii respective. 

Modelul de calcul permite realizarea unui scenariu de management energetic în scopul minimizării 

necesarului de energie (finisaje reci – cool roof, dispozitive mobile de umbrire, ventilare naturală / 

mecanică nocturnă cu rata de ventilare variabilă / controlabilă, profil energetic diurn optimizat, capacitate 

termică variabilă, rezistenţă termic Analiza necesarului de energie Se propune o schemă de abordare 

etapizată, după cum urmează: 

1. Analiza impactului energetic al clădirilor reprezentative pentru medul urban; 

2. Alegerea oraşelor reprezentative în raport cu zonele climatice ale României, cu parametrii 

termodinamici ai anului climatic tip şi ai pentadelor de iarnă / vară de calcul; 

3. Stabilirea soluţiilor tehnice de bază pentru configurarea energetică a clădirilor în scopul obţinerii 

unor valori ridicate ale PEC, pe tipuri de utilităţi; 

4. Elaborarea a minim trei scenarii de configurare energetică (anvelopă, sisteme, management 

energetic); 

5. Stabilirea cerinţelor minime prin aplicarea procedurii de cost optim şi estimarea necesarului anual 

de energie al clădirilor pe tipuri, destinaţii şi amplasament. 

Proiectarea şi  realizarea  unor clădiri al căror consum de energie este aproape de zero, trebuie să 

ţină seama de următoarele realităţi ale mediului construit din România tip NZEB: 

• Clădirea cu consum de energie aproape de zero este caracterizată de consum redus de energie 

provenită din surse fosile şi utilizează surse regenerabile de energie (nefosile), într-o proporţie stabilită 

prin procedura de definire a cerinţelor minime, în conformitate cu prevederile Art. 4 şi Art. 5 ale 

Directivei 31 / 2010 / UE; 

 • Atât în cazul clădirilor noi cât şi al celor existente incluse în programe naţionale şi locale de 

modernizare energetică, se urmăreşte ca soluţiile tehnice adoptate să satisfacă cerinţele minime din punct 

de vedere al costurilor, determinate în concordanţă cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244 / 

2012; 

• Programele naţionale de atingere a ţintelor Strategiei europene Europe 2020 (A Strategy for a 

Smart, Sustainable and Inclusive Growth) se concentrează pe reabilitarea şi modernizarea clădirilor 

existente. Soluţiile tehnice adoptate vor trebui, în marja de adaptare în timp de maxim 15 %, să satisfacă 

cerinţele minime din punct de vedere al costurilor; 

 • Planurile naţionale de promovare a clădirilor de tip NZEB vor include pe lângă rezolvări tehnice 

corecte, pregătirea de tip formativ a profesioniştilor din domeniile construcţii, arhitectură şi energie 

(studii universitare şi postuniversitare); 

 • Planul naţional de implementare a clădirilor de tip NZEB în România trebuie să includă: 

– cursuri de formare / specializare a personalului de concepţie şi realizare a clădirilor NZEB (cu 

începere din anul 2015); 

 – actualizarea sistemului naţional de reglementări tehnice prin adoptarea unei metodologii de calcul 

a performanţei energetice a clădirilor, adecvată proceselor proprii clădirilor de tip NZEB şi a unui nou 

sistem de referenţiale energetice, atât în ceea ce priveşte energia utilizată la consumatorul final, cât şi în 

ceea ce priveşte energia primară (inclusiv cu adoptarea coeficienţilor de conversie naţionali / europeni, 

după caz) (2013-2019); 
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 – adoptarea unei foi de parcurs care să prevadă parametri de performanţă energetică şi de mediu 

maximali acceptabili pentru clădirile noi, diferenţiaţi în funcţie de zonele climatice, de tipul de clădire şi 

de orizontul de timp al aplicării (etapele 2015, 2019, 2030, 2050, > 2050). Etapa 2015 implică proiectare 

a clădirilor noi prin respectarea cel puţin a baremurilor proprii etapei 2019 şi modernizarea clădirilor 

existente cel puţin conform etapei 2005-2010. Cu începere din anul 2019, atât proiectarea clădirilor noi 

cât şi modernizarea celor existente respectă cel puţin baremurile orizonturilor de timp conform tabelelor 

cu valori din lucrare. 
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Dicționar de termeni eficiență energetică 

Conform Directivei 2012/27 a Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene, definiții unitare la nivel de 

Uniune Europeană: 

1. „energie” înseamnă toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din 

surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în articolul 2 

litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 

octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei; 

2. „eficiență energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau 

energie și energia folosită în acest scop; 

3. „economii de energie” înseamnă o cantitate de energie economisită determinată prin măsurarea și/sau 

estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie; 

4. „îmbunătățirea eficienței energetice” înseamnă o creștere a eficienței energetice ca rezultat al 

schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice; 

5. „serviciu energetic” înseamnă beneficiu fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o combinație de energie cu 

o tehnologie sau acțiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activitățile de 

exploatare, întreținere și control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui 

contract și care, în condiții normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a eficienței energetice sau 

economii de energie primară, în condiții verificabile și măsurabile sau estimabile; 

6. „furnizor de servicii energetice” înseamnă o persoana fizică sau juridică care furnizează servicii 

energetice sau alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice către instalația sau sediul 

consumatorului final; 

7. „audit energetic” înseamnă o procedură sistematică al cărei scop este obținerea unor cunoștințe 

corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al 

unei operațiuni sau instalații industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea 

și cuantificarea oportunităților rentabile de economisire a energiei și raportarea rezultatelor; 

8. „contract de performanță energetică” înseamnă un acord contractual între beneficiarul și furnizorul unei 

măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, verificată și monitorizată pe toată perioada contractului, 

prin care investițiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) în măsura respectivă sunt plătite 

proporțional cu un nivel al îmbunătățirii eficienței energetice convenit prin contract sau cu alte criterii 

convenite privind performanța energetică, cum ar fi economiile financiare; 

9. „sistem de contorizare inteligentă” înseamnă un sistem electronic care poate măsura consumul de 

energie oferind mai multe informații decât un contor tradițional și care poate transmite și primi date 

utilizând o anumită formă de comunicații electronice; 

10. „cogenerare” înseamnă producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei 

electrice sau mecanice; 

11. „energie termică utilă” înseamnă energia termică produsă într-un proces de cogenerare, pentru a 

satisface o cerere de încălzire sau răcire, justificată din punct de vedere economic; 

12. „energie electrică produsă prin cogenerare” înseamnă energia electrică produsă într-un proces legat de 

producerea de energie termică utilă și calculată în conformitate cu metodologia prezentata în anexa 1; 

13. „cogenerare de înaltă eficiență” înseamnă cogenerarea care îndeplinește criteriile stabilite în anexa II; 

14. „eficiența globală” înseamnă suma anuală a producției de energie electrică și mecanică și a producției 

de energie termică utilă, împărțită la cantitatea de combustibil folosită pentru producerea energiei termice 

într-un proces de cogenerare și în producția brută de energie electrică și mecanică; 

15. „raportul dintre energia electrică și energia termică” înseamnă raportul dintre energia electrică 

produsă prin cogenerare și energia termică utilă la funcționare exclusiv în regim de cogenerare, utilizând 

datele operaționale ale unei unități specifice; 

16.„unitate de cogenerare” înseamnă acea unitate care poate funcționa în regim de cogenerare; 

17. „unitate de cogenerare de mică putere” înseamnă o unitate de cogenerare cu capacitate instalată mai 

mică de 1 MWe; 

18. „unitate de microcogenerare” înseamnă o unitate de cogenerare cu o capacitate maximă mai mică de 

50 kWe; 
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19. „încălzire și răcire eficientă” înseamnă o opțiune de încălzire și răcire care, comparativ cu un scenariu 

de bază care reflectă situația normală, reduce măsurabil consumul de energie primară necesar pentru a 

furniza o unitate de energie livrată în cadrul unei limite de sistem relevante într-un mod eficient din punct 

de vedere al costurilor; 

20. „încălzire și răcire individuală eficientă” înseamnă o opțiune privind furnizarea de încălzire și răcire 

individuală care, comparativ cu termoficarea și răcirea centralizată eficientă, reduce măsurabil consumul 

de energie primară din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată în cadrul 

unei limite de sistem relevante sau necesită același consum de energie primară din surse neregenerabile, 

dar la un cost inferior, ținând seama de energia necesară pentru extracție, conversie, transport și 

distribuție. 
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