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1. INTRODUCERE 

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat pachetul Energie pentru o lume în 

schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până 

în anul 2020, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin atingerea unui procent de 

20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul energetic. 

În acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii 

eforturilor locale și regionale, dat fiind faptul că guvernanța pe mai multe niveluri constituie 

un instrument adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările 

climatice.  

Instituirea unei Convenții a Primarilor a devenit o prioritate în Planul de Acțiune al Uniunii 

Europene privind eficiența energetică. Practic, Convenția Primarilor reprezintă principala 

mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale care se angajează în 

mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie 

regenerabilă în teritoriile pe care le administrează. Prin angajamentul lor, semnatarii 

Convenției își propun atingerea și depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% 

a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. 

1.1. Convenția Europeană a Primarilor 

Lansată în ianuarie 2008 de către Comisia Europeană, Convenția Primarilor este recunoscută 

ca un exemplu de succes al guvernanței pe mai multe niveluri și ca un pas important spre 

atingerea obiectivelor UE pentru anul 2020.  

Parlamentului European şi Băncii Mondiale de Investiții, a fost lansată inițiativa emblematică 

„Convenția Primarilor”, la care au aderat până la acest moment 9.664 de autorități locale 

reprezentând peste 326 milioane de locuitori. 

Prin creșterea constantă a numărului semnatarilor, precum și prin rezultatele impresionante 

obținute până în prezent, Convenția devine un instrument politic eseţial pentru îndeplinirea 

obiectivelor UE în domeniul climei și al energiei.  

Prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun, în mod voluntar, atingerea și 

depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 

seră, până în 2020, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie 

regenerabilă în teritoriile lor. 

Reducerea cu 20% a emisiilor până în 2020, creșterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă până la 20% și creșterea cu 20% a eficienței energetice sunt țintele unuia din 

cele 5 obiective majore ale Strategiei Europa 2020, respectiv obiectivul “schimbările climatice 

și utilizarea durabilă a energiei”. 

Comisia Europeană, prin Strategia 2020, reafirmă că provocările legate de climă și de resurse 

necesită adoptarea unor măsuri drastice si coerente, iar efectele pozitive nu pot fi obținute 
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decât printr-o acțiune colectivă care să implice un efort coordonat la toate nivelurile 

(internațional, european, național, regional și local) și contribuția vitală a cetățenilor.  

Convenția Primarilor se dorește a fi un model de responsabilitate, coeziune, solidaritate, 

cooperare instituțională și dialog internațional, reprezentanții cetățenilor conlucrând pentru 

realizarea dezideratelor comune și protejarea mediului, în scopul neafectării existenței 

generațiilor următoare. 

Convenția Primarilor recunoaște rolul crucial al regiunilor, municipiilor și oreșelor în 

îndeplinirea obiectivelor privind atenuarea schimbărilor climatice în măsura în care acestea 

sunt actori principali în materie de energie, având în vedere responsabilitățile lor în ceea ce 

privește numeroase activități legate de planificare și amenajarea teritoriului, taxe, investiții, 

achiziții publice, producție și consum. 

Autoritățile locale sunt atât consumatori, cât și furnizori de servicii publice locale, dar și 

organisme de reglementare locală, de consultant pentru cetățeni, constituind elementul 

motor dintr-o comunitate. 

Autoritățile locale și regionale joacă un rol  

conducător în ceea ce privește promovarea  

schimbării comportamentelor individuale – condiție 

indispensabilă pentru realizarea  obiectivelor de 

eficiență energetică, dar și în ceea ce privește 

lansarea și sprijinirea activităților și proiectelor 

inițiate la nivel  local și regional, național și 

internațional care să urmărească îndeplinirea 

obiectivelor în materie de îmbunătățire a eficienței 

energetice, de protecție a mediului și de combatere a 

schimbărilor climatice. 

Fig. 1.1. Harta convenției primarilor pentru România 

(Sursa: http://www.conventiaprimarilor.eu) 

 

Administrațiile locale la fel cum este și Municipiul Pitești, ca nivel de guvernanță cel mai 

apropiat de cetățeni, sunt cel mai bine plasate pentru a aborda chestiunile legate de climă, 

într-un mod cuprinzător, structurile de guvernanță locală a Municipiilor deținând un rol 

crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât 80% din 

consumul de energie și din emisiile de gaze cu efect de seră sunt asociate cu activitățile 

urbane. 

Comitetul Regiunilor subliniază rolul esențial pe care îl joacă Convenția Primarilor în procesele 

de sensibilizare a cetățenilor la problematica energiei/schimbărilor climatice și de schimbare 

a comportamentelor individuale, în procesele de cooperare europeană și creare a rețelelor 

de informare – colaborare între Municipiile și localitățile semnatare. 

http://www.conventiaprimarilor.eu/
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Întâlnirile periodice, dialogul, comunicarea și mecanismele de comunicare și sprijin instituite 

între reprezentanții autorităților locale în cadrul Convenției Primarilor facilitează 

comunităților semnatare: 

❖ Creșterea vizibilității la nivel european și internațional; 

❖ Informarea factorilor decizionali cu privire la necesitățile locale; 

❖ Promovarea intereselor locale specifice; 

❖ Participarea la rețele europene; 

❖ Obținerea de informații și sprijin logistic pentru proiecte în curs sau viitoare; 

❖ Atragerea în plan local a know-how-ului și investițiilor în eficiență energetică; 

❖ Obținerea de punctaje favorabile (în cazul adoptării unui Plan Local de Acțiune pentru 

Energie Durabilă) în competițiile internaționale de obținere a finanțării; 

❖ Acces la instrumente și facilități de finanțare internaționale sau ale Comisiei Europene, 

în scopul implementării Planurilor de Acțiune Locale; 

❖ Asistență pentru promovare, asistență tehnică și administrativă din partea Oficiului 

Convenției Primarilor; 

❖ Îndrumare și asistență privind chestiunile științifice și tehnice, în principal, în ceea ce 

privește inventarele emisiilor și planurile de acțiune din partea Centrului Comun de Cercetare 

al Comisiei Europene (Join Research Centre); 

❖ Sprijin instituțional deplin din partea Comisiei Europene, Comitetului Regiunilor și 

Parlamentului European. 

Participarea la Convenția Primarilor presupune asumarea următoarelor angajamente: 

❖ Elaborarea Planului local de acțiune privind energia durabilă în baza efectuării în 

prealabil a unui inventar de bază privind emisiile; 

❖ Includerea în Plan a acelor acțiuni din domeniile de activitate care intră în competența 

autorității publice locale, acțiuni care să conducă la reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de 

gaze cu efect de seră pe teritoriile respective; 

❖ Adaptarea structurilor urbane, inclusiv prin alocarea de resurse umane suficiente, într-

un mod care să asigure întreprinderea acțiunilor necesare realizării obiectivelor asumate prin 

Plan; 

❖ Mobilizarea societății civile pentru a participa la dezvoltarea planului de acțiune, 

prezentându-i-se, în linii generale, politicile și măsurile necesare realizării obiectivelor acestui 

plan; 

❖ Prezentarea în fața decidenților locali și populației a rapoartelor de punere în aplicare, 

cel puțin o dată la doi ani, după prezentarea planului de acțiune, în scopul evaluării, 

monitorizării și verificării; 
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❖ Împărtășirea experienței acumulate și know-how-ului altor unități teritoriale membre 

sau nu ale Convenției; 

❖ Organizarea “Zilelor Energiei” sau “Zilelor Convenției orașelor”, în cooperare cu 

Comisia Europeană și cu alte părți interesate, pentru a permite cetățenilor să beneficieze în 

mod direct de posibilitățile și avantajele rezultate din utilizarea mai inteligentă a energiei, 

precum și informarea cu regularitate a mass-mediei locale cu privire la evoluția planului de 

acțiune; 

❖ Participarea activă la Conferința Europeană anuală a primarilor pe tema “Energie 

Durabilă pentru Europa”; 

❖ Difuzarea mesajului Convenției în cadrul forurilor relevante și, în special, încurajarea 

altor primării să adere la acesta. 

Dincolo de economiile de energie, rezultatele acțiunilor semnatarilor au efecte multiple: 

❖ Crearea de locuri de muncă, înalt calificate și stabile, care nu depind de localizare; 

❖ Un mediu înconjurător și o calitate a vieții mai sănătoase; 

❖ Competivitate economică crescută și independență energetică mai mare. 

Municipiile semnatare ale Convenției Primarilor se angajează să: 

❖ Depășească obiectivele stabilite de U.E. pentru 2020, reducând cu cel puțin 20% 

emisiile de gaze cu efect de seră din teritoriile administrate; 

❖ Elaboreze un inventar de bază al emisiilor, ca bază a Planului de Acțiuni privind Energia 

Durabilă; 

❖ Prezinte Planul de Acțiuni privind Energia Durabilă; 

❖ Adapteze structurile administrative pentru implementarea PAED; 

❖ Mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea PAED; 

❖ Organizeze Zilele Energiei și să împărtășească experiența acumulată. 

Pentru anul 2030, Uniunea Europeană a stabilit o serie de obiective în ceea ce privește lupta 

împotriva schimbărilor climatice, respectiv trecerea către un sistem energetic cu emisii reduse 

de carbon (o reducere de 40% din emisiile de gaze cu efect de seră) și creșterea rezistenței la 

schimbările climatice. 
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Fig. 1.2. Cadru pentru 2030 şi integrarea strategiilor de adaptare 

 

Ca parte a unui proces de consultare mai larg, municipiile/orașele semnatare ale Pactului 

Primarilor au hotărât să-și ia angajamentul de a reduce emisiile lor locale cu cel puțin 40% 

până în 2030, în conformitate cu noul pachet legislativ “energia și schimbările climatice”, 

adoptat de Șefii de state UE. 

Cea mai mare parte a aprobat, de asemenea, pentru anul 2030, creșterea cu 27% a eficienței 

energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie, dar și integrarea, sub o “umbrelă” 

comună, a politicilor energetice și a celor de atenuare și adaptare la schimbările climatice. 

Noua initiațivă a fost lansată la data de 15 Octombrie 2015 și definește angajamentul reînoit 

post – 2020 al semnatarilor pentru viziunea comună de abordare a politicilor privind 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și energie durabilă în teritoriile administrative: 

❖ Accelerarea decarbonizării teritoriilor, contribuind astfel la menținerea mediei globale 

de încalzire sub  C; 

❖ Consolidarea capacităților de adaptare la efectele schimbărilor climatice inevitabile; 

❖ Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie; 

❖ Asigurarea accesului universal la servicii energetice durabile și la prețuri accesibile 

pentru toți. 
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1.2. Ce reprezintă Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Piteşti este un document cheie care 

arată modul în care Municipiul Piteşti își respectă angajamentul în calitate de semnatar al 

Convenției Primarilor până în anul 2020, cu perspectivă până în anul 2030. 

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) pentru Municipiul Piteşti este un document 

de comunicare orientat către toate părțile interesate în vederea înțelegerii provocărilor aduse 

de schimbările climatice și efectele tot mai drastice pe care acestea le aduc an de an. Prin 

implementarea PAED, se urmărește conștientizarea populației și a tuturor factorilor care sunt 

interesați de o dezvoltare locală durabilă a Municipiului Piteşti, prin creșterea economică, 

protecția mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Piteşti este realizat în concordanță 

cu politicile energetice și cele cu privire la mediu – schimbări climatice ale Uniunii Europene, 

dar ținând cont, în același timp, de documentele strategice și programatice în vigoare în 

unitățile administrative - teritoriale partenere. 

Importanța elaborării, implementării și monitorizării unui PAED constă în economiile de 

energie obținute și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Eficiența energetică 

reprezintă modul cel mai rapid și mai avantajos de a reduce consumul energetic și emisiile de 

gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările climatice. În baza economiilor de energie 

realizate, resursele financiare pot fi reinvestite în alte sectoare, reducându-se astfel tensiunea 

asupra bugetelor publice, și, mai mult decât atât, crescând eficiența utilizării resurselor. 

Elaborarea PAED nu este posibilă fără întocmirea, în prealabil, a IRE - Inventar de Referință al 

Emisiilor, deoarece acesta cuantifică volumul de gaze cu efect de seră emise din cauza 

consumului de energie pe teritoriul Municipiului Piteşti din anul de referință ales, 2008. 

PAED al Municipiului Piteşti folosește rezultatele IRE pentru a identifica cele mai bune 

domenii de acțiune și oportunități pentru atingerea țintei de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră stabilită de autoritatea locală. 

Abordarea problemelor de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile, 

concentrarea eforturilor în găsirea de soluții viabile pe direcții de acțiune comune, 

convergența asupra unor opinii privind îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, ca o “viziune 

comună şi clară” a tuturor părților interesate, vor fi realizate prin stabilirea unui plan de 

acțiune care cuprinde priorități, ținte și acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivelor 

strategice locale și cele asumate prin angajamentul lansat prin semnarea Convenției 

Primarilor. 
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2. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PITEŞTI 

Plecând de la dorința și viziunea de dezvoltare durabilă a comunității locale din Piteşti, pentru 

creșterea continuă a standardului de viață a locuitorilor săi la un nivel competitiv cu alte 

comunități locale din Uniunea Europeană, energia și mediul sunt doi piloni pe care trebuie să 

se sprijine orice strategie, planificare a resurselor, sau  acțiune pentru viitor. 

 Pozițiile celor doi comisari Europeni în cele două domenii conexe Mediu și Energie sunt 

edificatoare: 

“Europa fie va exista ca un continent verde, fie nu va mai exista deloc.” 

Janez POTOČNIK, Comisarul European pentru MEDIU 

“Viitorul energiei din Europa trebuie să fie bazat pe decarbonizare, pe o economie cu emisii 

scăzute de carbon, pe securitatea aprovizionării cu energie și pe solidaritate.” 

Günther OETTINGER, Comisarul European pentru ENERGIE 

Convenţia Primarilor reprezintă principala iniţiativă europeană care uneşte autorităţile locale 

şi regionale într-un angajament comun pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor 

acestora, prin contribuţia la obiectivele „3x20” privind clima şi energia ale Comunităţii 

Europene. Obiectivele UE „3x20” presupun o reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020, 

comparativ cu nivelurile din 1990; o creştere cu 20% a cotei energiilor regenerabile şi o 

reducere cu 20% a consumului de energie. 

În acest context, Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii 

eforturilor locale şi regionale, dat fiind faptul că guvernanţa pe mai multe niveluri constituie 

un instrument adecvat pentru a spori eficienţa acţiunilor menite să combată schimbările 

climatice. Instituirea unei „Convenţii a Primarilor” a devenit o prioritate în „Planul de acţiune 

al Uniunii Europene privind eficienţa energetică”.  

În decembrie 2008, după adoptarea pachetului legislativ al UE privind clima şi energia, 

Comisia Europeană a luat o decizie fără precedent, aceea de a implica în mod direct factorii 

de decizie locali şi regionali în îndeplinirea obiectivelor UE. Prin măsuri de eficientizare a 

energiei şi investiţii în energia regenerabilă, semnatarii Convenţiei Primarilor se angajează să 

reducă emisiile de CO2 în teritoriul lor cu cel puţin 20% până în 2020. 

Pentru a traduce angajamentul lor politic în măsuri şi proiecte concrete, semnatarii 

Convenției se angajează în mod oficial să transmită, în termen de un an de la aderarea la 

iniţiativă, Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED), document strategic în care 

prezintă măsurile concrete pe care le au în vedere pentru a îndeplini obiectivele Convenţiei 

Primarilor. Pentru elaborarea unui astfel de document ambiţios, este necesară o evaluare a 

situaţiei municipiului prin elaborarea unui Inventar de Referinţă al Emisiilor (IRE), care trebuie 

transmis împreună cu PAED şi trebuie să identifice sectoarele mari producătoare de emisii de 

carbon asupra cărora trebuie să se concentreze acțiunile.  
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Paşi suplimentari, precum adaptarea structurilor administrative, formarea corespunzătoare a 

personalului municipal, implicarea părților interesate – de exemplu, prin organizarea zilelor 

locale ale energiei – sunt apoi efectuaţi pentru garantarea implementării cu succes a planului 

de acţiune.  

Planificarea energiei durabile antrenează şi diverse beneficii colaterale, inclusiv o calitate mai 

bună a vieţii, servicii publice îmbunătățite, o securitate energetică sporită, dezvoltarea 

economiei locale şi crearea de locuri de muncă. 

Municipiile semnatare ale Convenţiei Primarilor se angajează să: 

• Depăşească obiectivele stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puţin 20% emisiile 

de CO2  din teritoriile administrate 

• Elaboreze un inventar de bază al emisiilor, ca bază a Planului de Acţiuni privind Energia 

Durabilă 

• Prezinte Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă   

• Adapteze structurile administrative pentru implementarea PAED 

• Mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea PAED 

• Organizeze “Zilele Energiei” şi să împărtăşească experienţa acumulată 

Municipiul Piteşti a aderat la Convenţia Primarilor la data de 27 septembrie 2012. Planul de 

Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Piteşti este un document cheie care arată 

modul în care municipiul îşi va respecta angajamentul în calitate de semnatar al Convenţiei 

Primarilor până în anul 2020. 

Importanţa elaborării, implementării şi monitorizării unui PAED constă în economiile de 

energie obţinute şi în reducerea emisiilor de CO2. Eficienţa energetică reprezintă modul cel 

mai rapid şi mai avantajos de a reduce consumul energetic şi emisiile de gaze cu efect de seră, 

responsabile de schimbările climatice. În baza economiilor de energie realizate, resursele 

financiare pot fi reinvestite în alte sectoare, reducându-se astfel tensiunea asupra bugetelor 

publice. Mai mult decât atât, eficientizarea şi raţionalizarea utilizării resurselor disponibile pe 

plan local, va conferi durabilitate și sustenabilitate în dezvoltarea întregii comunități. 

O abordare integrată, precum cea a Planurilor de Acţiune privind Energia Durabilă din cadrul 

Convenţiei Primarilor, aplicată de numeroase municipalităţi din Statele Membre, trebuie să 

reprezinte instrumentul de gestionare a resurselor energetice, monitorizarea permanentă a 

acestora, identificarea soluțiilor inovative pentru producerea energiei din surse locale pentru 

realizarea unui grad cât mai ridicat de independență energetică și, nu în ultimul rând, trebuie 

să stea la baza deciziilor viitoare de dezvoltare a tuturor domeniilor aflate sub autoritatea 

administrației locale prin acțiuni directe de decizie sau prin susținerea unor acțiuni private în 

folosul comunității.  

Planul de Acțiune pentru Dezvoltare Durabilă este mai mult decât un instrument de analiză, 

planificare și monitorizare a resurselor, este o nouă abordare de dezvoltare a unei comunități 

ce pune la temelia dezvoltării conceptul de dezvoltare durabilă energetică. 
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3. SUMAR PAED 

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Piteşti se bazează pe rezultatele 

Inventarului de Referinţă al Emisiilor de CO2, care facilitează identificarea celor mai bune 

domenii de acţiune şi oportunităţi pentru atingerea ţintei de reducere a emisiilor. 

IRE CO2  cuantifică cantitatea de CO2  emisă ca urmare a consumului de energie pe teritoriul 

municipalităţii în anul de referinţă 20081. Anul de referinţă este anul ce va sta la baza 

evaluărilor viitoare a rezultatelor reducerilor emisiilor de CO2 în 2023 pentru domeniile 

identificate. 

În PAED sunt definite măsurile concrete de reducere a emisiilor de CO2, dar şi calendarul şi 

responsabilităţile atribuite, care traduc strategia pe termen lung în acţiuni punctuale.  

 

3.1. Ţinta de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul Piteşti 

–   36,8% până în anul 2023 

Anul de referinţă pentru IRE CO2 şi pentru PAED a fost stabilit anul 2008, an pentru care au 

fost disponibile date privind consumurile energetice în Municipiul Piteşti. 

Conform angajamentului pe baza căruia Municipiul Piteşti a aderat la Convenţia Primarilor, 

obiectivul UE stabilit pentru anul 2020 trebuie depăşit, ţinta de reducere a emisiilor de CO2  

fiind de cel puţin 20% pe teritoriul administrat, prin punerea în aplicare a Planului de Acţiune 

privind Energia Durabilă în acele domenii de activitate care intră în competenţa administraţiei 

publice locale. 

În raport cu anul de referinţă 2008, ţinta de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul 

Piteşti până în anul 2023 este de minim 36,8%. 

3.2. Domeniul de aplicare a PAED 

Prin Convenţia Primarilor sunt vizate acţiunile la nivel local care ţin de competenţa autorităţii 

locale prin măsuri directe sau acţiuni indirecte de încurajarea a acţiunilor din sectorul privat 

ce pot susţine politica locală de mediu şi energie.  

Angajamentele PAED acoperă aria administrativ teritorială a Municipiului Piteşti.  

Prin intermediul PAED, autoritatea locală încearcă să joace un rol exemplar pentru cetățenii 

săi şi să ia măsuri de eficientizare a consumurilor de energie cu precădere în domeniile: 

clădirilor şi instalaţiilor aferente, iluminatului public, al flotei proprii de vehicule şi a celei 

aparţinătoare transportului public de călători, măsuri stimulative în domeniul amenajării 

 
1 Administrația locală a decis ca anul pentru care se va întocmi IRE să fie 2008. 
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teritoriului şi orice alte măsuri ce vor fi identificate pe perioada de implementare a PAED ce 

pot contribuii la o politică de dezvoltare durabilă în Municipiul Piteşti. 

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Piteşti se concentrează pe 

următoarele domenii de intervenţie: 

- Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii (clădiri municipale, clădiri din sectorul 

terţiar, clădiri rezidenţiale, iluminat public municipal), 

- Transport (flotă municipală, transport public local, transport privat şi comercial), 

- Planificarea teritoriului (planificarea urbană strategică, planificarea transporturilor / 

mobilităţii, standarde pentru renovări şi noi construcţii), 

- Achiziţii publice de produse şi servicii (reglementări locale de eficienţă energetică, 

reglementări locale de utilizare surse de energie regenerabilă), 

- Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, 

sprijin financiar şi subvenţii, campanii de sensibilizare şi educare). 

3.3. Nivelul de referinţă şi orizontul de timp al PAED 

Pentru stabilirea nivelului de referinţă au fost identificate și analizate politicile, planurile, 

procedurile şi regulamentele existente la nivelul municipiului pentru anul de referinţă 2008, 

în evoluţie până la nivelul anului 2018. 

Orizontul de timp pentru care vor fi  propuse măsurile analizate în Planul de Acţiune pentru 

Energie Durabilă acoperă perioada 20082-2023. 

Din analiza documentelor disponibile la nivelul municipiului, nu au fost identificate obiective 

ce ar putea fi contrare principiilor de dezvoltare energetică durabilă. Recomandăm totuși o 

atenție sporită pentru noile dezvoltări imobiliare prin realizarea unor sisteme de furnizare a 

energiei termice cel puțin pe clădire și nu prin sisteme individuale pe apartament.  

Raportul Iniţial şi Inventarul de Referinţă al Emisiilor au fost întocmite pentru anul 2008 pe 

baza analizelor privind: 

3.3.1. Sectorul clădirilor 

Situația fondului construit3, clădiri aflate în administrarea / proprietatea Municipiului 

Piteşti 

- Clădiri administrative și de cultură,  

- Clădiri din învățământul preuniversitar de toate gradele, 

- Unităţi sanitare. 

 

 
2 În evaluarea reducerii emisiilor de CO2  până în anul 2023 au fost considerate și măsurile deja implementate 
3 Nu toate clădirile au fost evaluate în IRE, ci numai acele clădiri cu potențial de reducere a consumului propuse 

de Primăria municipiului Piteşti 
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Clădiri ne-municipale 

- Clădiri din sectorul rezidenţial, 

- Clădiri din sectorul terţiar. 

 

3.3.2. Iluminatul public  

- Caracteristicile Sistemului de Iluminat public în anul de referință, 

- Mod de organizare – gestiune directă, 

- Evoluţia consumului de energie şi a cheltuielilor pentru realizarea serviciului, 

- Valoarea consumului facturat de energie electrică, 

- Factorii care influenţează calitatea serviciului. 

 

3.3.3. Sectorul Transport 

Utilizarea şi nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport în Municipiul Piteşti 

- Flota municipală, 

- Transportul public local, 

- Transport privat şi comercial. 

 

3.3.4. Surse informații 

Datele de analiză pentru Raportul Iniţial şi Inventarul de Referinţă al Emisiilor au fost preluate 

din documentele oficiale existente la nivelul Municipiul Piteşti, din bazele de date deja 

existente sau din cele formate în timpul analizelor privind structura şi evoluţia consumurilor 

de energie şi carburanţi, a inventarelor privind dotarea tehnică pe fiecare sector analizat 

pentru perioada 2008 – 2018. 

Informațiile au fost furnizate în principal de: 

- Serviciile de specialitate ale Municipiul Piteşti, 

- Furnizorii de utilităţi publice, 

- Administratorii clădirilor publice, 

- Companii private ce se află în diverse forme de colaborare cu Municipiul Piteşti. 
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3.4. Metodologie 

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Piteşti a fost elaborat conform 

metodologiei recomandate de Comisia Europeană în documentul “Cum să pregăteşti un Plan 

de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) - Ghid” (2010), tradusă de Asociaţia „Orașe 

Energie România”, prin proiectul european NET-COM („Networking the Covenant of 

Mayors”/„Acţiuni în reţea pentru Convenţia Primarilor”).  

Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale 

de energie şi mediu, de la angajamentul politic iniţial până la punerea în aplicare, fiind 

elaborat de Centrul Comun de Cercetare – Institutul pentru Energie şi Institutul pentru Mediu 

şi Dezvoltare Durabilă al Comisiei Europene, în cooperare cu Directoratul General pentru 

Energie şi Transport al Comisiei Europene, Biroul Convenţiei Primarilor, cu sprijinul şi 

participarea multor experţi din partea municipalităţilor, autorităţilor regionale, agenţii sau 

societăţi private. 

Pentru colectarea datelor au fost utilizate instrumentele dezvoltate prin proiectul European 

MODEL, „Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Locale”, proiect 

susţinut de programul Intelligent Energy Europe şi ADEME, Agenţia Naţională de 

Management al Energiei şi Mediului din Franţa. (www.energymodel.eu)  

Metodologia stabileşte nişte repere privind informaţiile ce trebuie colectate şi evaluate care 

sunt conexe unor activităţi care contribuie la emisiile gazelor cu efect de seră pe raza unei 

municipalităţi.  

Rezultatele evaluării informaţiilor vor da direcţii utile în stabilirea unor măsuri în vederea 

atenuării şi combaterii schimbărilor climatice şi includerea acestora în Planul de Acțiune 

pentru Energie Durabilă al Municipiului Piteşti. 

În cadrul PAED Piteşti s-au utilizat factorii de emisie tip Standard (IPCC 2006) în conformitate 

cu principiile Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice IPCC, care cuprind 

toate emisiile de CO2  produse ca urmare a consumului de energie pe teritoriul autorităţii 

locale, fie direct prin consum de energie electrică, energie termică (gaze naturale) sau 

combustibili, fie indirect prin surse noi de energie produse pe raza municipiului și consumate 

direct sau prin intermediul SEN.  

Raportarea s-a realizat  prin transformarea tuturor consumurilor energetice în MWh utilizând 

metodologiile aprobate de ANRE în domeniul consumului și a facturării energiei, iar pentru 

factorii de conversie în CO2 au fost utilizați factorii raportați de România prin sistemul 

Eurostat.  

 

 

 

 

http://www.energymodel.eu/
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Planul de Acţiune privind Energia Durabilă in Municipiul Piteşti a fost realizat în 3 etape, așa 

cum se poate observa din figura de mai jos: 

                            

 
Fig. 3.1. Etape de actualizare ale PAED pentru Municipiul Piteşti 

 

În prima etapă de culegere a datelor aferente anului de referință ales, 2008 a fost evaluată 

situația locală prin culegerea datelor relevante și prin înțelegerea gradului în care condițiile 

organizatorice existente permit un management eficient și efectiv al procesului de 

sustenabilitate locală. Au fost identificate, de asemenea, surse de poluanți și proporțiile în 

care acestea contribuie (din totalul GES - gaze cu efect de seră) la încălzirea globală, în 

sectoare relevante de activitate. 

În cadrul primei etape a fost obligatorie inventarierea emisiilor de CO2 pentru un an 

calendaristic (2008 fiind în situația de față, anul de referință) pentru a stabili punctul de 

plecare în vederea alocării atât a obiectivelor, țintelor, măsurilor relevante pe termen scurt, 

mediu și lung, cât și pentru evaluarea modului de atingere al obiectivelor stabilite, evaluare 

care se va realiza în faza de monitorizare.  

În a doua etapă, au fost stabilite împreună cu părțile locale interesate, obiectivele, țintele și 

măsurile pe termen mediu pentru perioada 2018 - 2023 pe fiecare sector în parte. Pentru 

stabilirea obiectivelor, țintelor și măsurilor privind schimbarile climatice, s-au avut în vedere 

următoarele aspecte: 

1. Formularea de obiective prioritare majore ce pot fi realizate; 

2. Definirea direcțiilor de acțiune pentru scăderea emisiilor din diferite zone/sectoare de 

activitate; 

Culegerea de date aferente anului de referință 2008 și elaborarea 

inventarului de bază al emisiilor 

Stabilirea obiectivelor, țintelor și măsurilor 

PAED  
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3. Intensificarea acordurilor și parteneriatelor cu sectorul economic și social în vederea 

intensificării implementării măsurilor cuprinse în PAED; 

4. Impulsionarea rolului sectorului privat în gestionarea calității aerului în Municipiul Piteşti; 

5. Relevarea principalelor tendințe și elemente externe care contribuie la calitatea mediului 

în viitorii ani, cu accent pus pe dezvoltarea durabilă; 

6. Prefigurarea unui model organizatoric și de interrelaționare pentru realizarea       

acțiunilor și implementarea măsurilor stabilite în strategie. 

Măsurile stabilite pentru fiecare sector de activitate au fost evaluate din punct de vedere al 

fezabilității economice, de mediu, tehnice și organizaționale, astfel încât să se poată cuantifica 

exact importanța, aplicabilitatea pe termen mediu și beneficiile aduse din punct de vedere al 

mediului prin aportul în reducerea cantității de CO2 la nivel de sector și mai apoi la nivel de 

municipalitate.  

În această etapă rezultatele modului de lucru au fost următoarele: 

- Stabilirea de obiective, ținte și măsuri (plan de acțiune); 

- Evaluarea fezabilității măsurilor, exploatarea activităților și marcarea priorităților; 

- Realizare PAED. 

 

3.5. Concordanţa PAED cu alte documente strategice 

În vederea asigurării continuităţii procesului de planificare integrată a resurselor energetice, 

obiectivele PAED au fost definite în strictă concordanţă cu obiectivele principalelor 

documente politice de dezvoltare durabilă ale Municipiului Piteşti, respectiv: 

➢ Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Pitești pe perioada 2014 – 2023 

reactualizată, aprobată prin HCL  nr. 435 din 20.11.2017 

➢ Hotărârile Consiliului Local pe domeniile abordate de PAED 

➢ Plan Urbanistic General Municipiul Pitești 

➢ Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Pitești reactualizat, aprobat prin HCL  

nr. 434 din 20.11.2017 

➢ Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice, 

➢ Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru 

perioada 2011-2020. 

➢ Program de Îmbunătâţire a Eficienţei Energetice. 

➢ Convenţia Primarilor. 
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4. STRATEGIA GENERALĂ 

Peste jumătate din populația planetei trăiește în municipii, iar proporția populației din mediul 

urban este în creștere. Mediul urban este spațiul în care se consumă până la 75% din energia 

utilizată la nivel global. Aproximativ 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt 

create în municipii, marea majoritate a acestor emisii sunt legate de producerea și utilizarea 

energiei din combustibili fosili. În acest context, importanța rolului autorităților publice locale 

în atingerea obiectivelor “3X20” ale Uniunii Europene devine evident.  

Municipiul Pitești deține un rol cheie în procesul de transformare a municipiului într-o 

comunitate dezvoltată pe principii de sustenabilitate și independență energetică prin 

definirea direcțiilor de acțiune, prin exemple de succes care influențează cetățenii sau alte 

municipalități, prin politici publice locale care să sprijine implementarea măsurilor de 

eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile de energie etc.  

Chiar dacă atingerea țintelor UE privind reducerea emisiilor de CO2 poate fi percepută, la 

prima vedere, ca un obiectiv prea ambițios, prin împărțirea și planificarea pe proiecte și 

măsuri punctuale și prin crearea unui cadru organizatoric și legislativ propice și prin sprijinirea 

activă și  implicarea actorilor locali și a mediului privat: cetățeni, companii, dezvoltatori, 

furnizori de utilități, asociații profesionale și de proprietari, institute și universități, ONG-uri 

etc., acest obiectiv poate fi atins. 

Strategia Municipiului Pitești până în anul 2023 se va concentra pe: 

- Modernizarea energetică și eficientizarea consumurilor din clădirile publice 

administrate de Municipiul Pitești, 

- Susţinerea iniţiativelor private în domeniul modernizării energetice a imobilelor din 

municipiu, 

- Un serviciu de iluminat public performant pentru toţi locuitorii, cu utilizarea celor mai 

eficiente tehnologii pentru un consum redus de energie, costuri reduse de întreţinere 

şi durată mare de viaţă a întregii infrastructuri, 

- Transport puţin poluant şi încurajarea mijloacelor alternative de deplasare, 

- Educaţie la toate nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea comunităţii locale de 

partea administraţiei locale, pentru o dezvoltare sănătoasă a întregii societăţi. 

4.1. Scop și obiective PAED 

Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilitățile generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi, reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale 

dezvoltării durabile. Planificarea integrată a resurselor energetice este un instrument eficient 

și, totodată, o condiție preliminară importantă pentru dezvoltarea durabilă.  

Planul de acțiune urmărește pe tot parcursul său cele trei priorități stabilite prin Strategia 

Europa 2020: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere favorabilă incluziunii, precum și 
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obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, inovare, schimbări 

climatice, educație și reducerea sărăciei. 

Având în vedere toate acestea, administrația locală a Municipiului Pitești a luat decizia 

actualizării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, plan ce va sta la baza prioritizării 

acțiunilor și proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor 

stabilite.  

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă răspunde nevoii de a avea la dispoziție un 

document de planificare care stabilește viziunea, obiectivul global și obiectivele specifice de 

atins la finalul perioadei de programare, propunând domeniile strategice de intervenție și 

axele prioritare de acțiune necesare pentru atingerea obiectivelor, având în vedere şi sursele 

de finanţare nerambursabile din programe naţionale sau Europene. 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Pitești este un document strategic, 

ce va fi aprobat de Consiliul Local, prin care se asumă sprijinul politic pentru asigurarea 

succesului procesului de îmbunătățire a eficienței energetice în teritoriul de competență al 

autorității locale, în vederea atingerii țintelor propuse de Uniunea Europeană pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu mai mult de 20% față de emisiile generate în 

teritoriul administrativ, luând în considerare anul de referință 2008. 

Scopul PAED este  asigurarea implementării pe termen scurt şi mediu a politicilor locale  în 

domeniul mediului şi energiei, cu  detalierea obiectivelor şi direcțiilor de acțiune  generale  pe 

sectoare şi domenii de acțiune specifice sectorului energiei şi protecției mediului, în acord cu 

obiectivele Convenției Primarilor. 

PAED-ul trebuie elaborat plecând de la analiza a ceea ce se întamplă în comunitatea 

respectivă  din punct de vedere al consumului energetic şi al evoluției acestuia față de un an 

de referință. 

Planul trebuie să stabilească obiective clare şi ferme, cu acțiuni  cuantificabile în indicatori de 

performanță care ulterior  pot fi monitorizați,  fezabile tehnico economic-organizațional, 

realizabile în termenii propuşi,  plan care să  asigure respectarea angajamentului luat privind 

depăşirea țintei propuse de Comisia Europeană pentru reducerea emisiilor de CO2  şi pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice. 

Planul  trebuie să prevadă  măsuri de eficientizare a utilizării resurselor energetice  la nivel 

local, de introducere a surselor de energie regenerabilă, de dezvoltare a unor  programe 

locale sau acțiuni destinate reducerii consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare 

de utilități publice, în clădirile publice, în sectoarele rezidențial şi terțiar, în transportul public 

şi privat. 

Obiectivul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Pitești constă în 

asigurarea implementării pe termen scurt și mediu a politicilor locale formulate şi prin 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului cu detalierea obiectivelor și direcțiilor 
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de acțiune generale ale acesteia pe obiective și direcții de acțiune specifice, în sectorul 

energiei și protecției mediului. 

Scopul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă este de a: 

- pune în aplicare măsuri de eficiență energetică, proiecte privind energia regenerabilă și 

alte acțiuni în materie de energie, în diverse domenii de activitate ale autorităților 

locale; 

- pune în aplicare programe și acțiuni destinate să economisească energia în clădiri; 

- pune în aplicare măsurile de reducere a consumurilor de energie și sfera serviciilor 

comunitare de utilități publice; 

- oferă un plan energetic local coerent, susținut financiar și politic de comunitatea locală. 

Obiectivele, direcțiile de acțiune și rezultatele așteptate ale PAED sunt identice cu cele ale 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  (SIDU), completate cu detalierea SIDU în activități 

concrete, specifice domeniului energetic și de mediu local, în instituții responsabile, în 

termene de realizare și resurse alocate. 

De asemenea, prezentul plan are ca scop informarea și motivarea cetățenilor, a companiilor 

și a altor părți interesate la nivel local, cu privire la acțiunile din cadrul PAED, dar și cu privire 

la modul de utilizare eficientă a energiei. 

Obiectivul prioritar al PAED al Municipiului Pitești este de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră 36,8% față de anul de referință 2008 - și de promovare a investițiilor derulate pe raza 

Municipiului Pitești care să conducă la utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătățirea 

performanțelor energetice existente sau dezvoltarea de construcții, instalații, echipamente și 

tehnologii cu eficiență energetică performantă, incluzând și surse regenerabile de energie 

viabile. 

Planul de Actiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Pitești reprezintă metodologia prin 

care municipiul își va îndeplini obiectivele până în 2023, folosind rezultatele Inventarului de 

Referință a Emisiilor în vederea identificării celor mai bune zone de acțiune și a oportunităților 

existente pentru a atinge obiectivul local de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Planul definește măsurile concrete de reducere, împreună cu planificarea în timp, 

responsabilitățile desemnate și bugetele propuse. 

În definirea obiectivelor au fost utilizate următoarele instrumente:    

A. Analiza stării actuale a: 

- Sectorului construcţiilor, 

- Sectorului iluminat public, 

- Sectorului transport, 

- Sectorului Energie, 

- Sectorului Rezidențial, 

- Sectorului Instituțional, 

- Sectorului deșeurilor, 
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- Sectorului de spații verzi, 

- Sectorului industrial, 

- Sectorului de apă, 

- Regulamentelor locale. 

B. Utilizarea rezultatelor analizelor, ca punct de plecare pentru elaborarea unui plan  de 

acţiune privind energia durabilă, realist în condiţiile actuale de resurse bugetare limitate, 

pentru atingerea  obiectivelor până în 2023. 

C. Consultarea cu factorii de decizie din municipiu asupra domeniilor propuse şi a 

instrumentelor financiare identificate pentru susţinerea în viitor a planului de acţiune pe 

domeniile identificate. 

Parcurgerea acestor trei etape au dus la stabilirea următoarelor obiective până în anul 20234, 

pentru atingerea unui procent de reducere al emisiilor de CO2 de minim 36,8%: 

1. Modernizarea energetică a tuturor clădirilor publice, 

2. Susținerea modernizării energetice a fondul construit privat prin programe specifice de 

susţinere tehnică şi financiară/programe guvernamentale, 

3. Iluminat public performant pentru toți locuitorii, 

4. Flotă municipală cu emisii reduse de CO2, 

5. Regulamente locale pentru susţinerea obiectivelor propuse şi dezvoltarea de noi 

instrumente pentru încurajarea utilizării tehnologiilor puţin poluante. 

4.2. Ținta de reducere a emisiilor de CO2¸ pentru Municipiul Pitești 

Anul de referință pentru IRE și pentru PAED al Municipiului Pitești a fost stabilit anul 2008, an 

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

Municipiul Pitești.  

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 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 36,8% până în anul 2023, față de anul de 

referință ales (2008). PAED se sprijină pe un inventar al 

emisiilor de CO2 pentru a identifica domeniile de 

acțiune cu potențialul cel mai ridicat de eficientizare a 

consumurilor de energie, traduse în scăderea emisiilor 

echivalente de CO2, domenii aflate în responsabilitatea sau în sfera de intervenție a 

autorităților locale din Municipiul Pitești. 

 
4 Țintele de reducere se regăsesc în planul de acțiune, punctual pe fiecare măsură identificată cu potențialul de 

reducere al emisiilor și ținta globală până în anul 2023    
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În raport cu anul de referință 2008, potențialul identificat de reducere a emisiilor de CO2 

pentru U.A.T. Municipiul Pitești, până în anul 2020, este de 36,8%. 

În același timp PAED nu trebuie privit ca un document rigid, întrucât circumstanţele se 

schimbă de la un an la altul, iar pe măsură ce acţiunile implementate vor da rezultate, va 

devenii util, chiar necesar, ca planul să fie revizuit periodic. 

4.3. Situaţia actuală şi viziunea pentru viitor 

4.3.1. Informații generale 

Starea actuală a Municipiului Pitești s-a realizat prin consultarea și utilizarea parțială sau 

totală a unor informații relevante pentru PAED, din: 

➢ Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Pitești, lucrare realizată în 

anul 2014 și pusă la dispoziție de către Beneficiarul lucrării, 

➢ Program de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice Pentru Municipiul Piteşti – revizie, 

lucrare realizată în anul 2017 de către GREEN BUSINESS SRL și pusă la dispoziție de către 

Beneficiarul lucrării, 

➢ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului PMUD Pitești, lucrare realizată în 

anul 2017 de către AV TRANSPORT PLANNING și  SYNERGETICS CORPORATION și pusă 

la dispoziție de către Beneficiarul lucrării, 

➢ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești 2014-2023, lucrare 

realizată și pusă la dispoziție de către Beneficiarul lucrării. 

Municipiul Piteşti, reşedința județului Argeş, este situat în partea central-sudică a României, 

între Carpații Meridionali şi Dunăre, în nord-vestul regiunii informale Muntenia la o distanță 

de aproximativ 110 km de capitala României, fiind atestat documentar pentru prima dată  la 

20 mai 1388, într-un document al domnitorului Mircea cel Bătrân, Domnul Țării Româneşti. 

Bine conectat cu principalele zone ale țării prin infrastructura de transport rutier şi feroviar 

municipiul Piteşti are  o populație de aproximativ 173.985 de locuitori şi este declarat Pol de 

Dezvoltare Urbană din România. 
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Fig. 4.1. Încadrarea geografică a Municipiului Pitești 

Suprafața teritoriului administrativ a municipiului este de 4.073 ha5 și o populație de 173.985 

locuitori6 la nivelul lunii decembrie 2018. 

Din totalul suprafeței municipiului, în intravilan sunt înregistrate 2.812 ha (69%), iar în 

extravilan 1.261 ha (31%). 

 

Tabel 4.1. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă, judeţul Argeş, Municipiul Piteşti7 

Modul de folosinţă pentru 

suprafaţa fondului funciar 

 
 

Forme de 

proprietate 

 
Ani 

 Anul Anul Anul Anul Anul 

2010 2011 2012 2013 2014 
  UM: Ha 
 

Total 
Total  4.073 4.073 4.073 4.073 4.073 

Proprietate privată 2.626 2.726 2.726 2.726 2.853 
 

Agricolă 
Total  355 355 355 355 548 

Proprietate privată 321 321 321 321 505 
 

Arabilă 
Total  234 234 234 234 388 

Proprietate privată 230 230 230 230 380 
 

Păşuni 
Total  29 29 29 29 113 

Proprietate privată 1 1 1 1 86 
 

Fîneţe 
Total  90 90 90 90 40 

Proprietate privată 88 88 88 88 32 
 

Vii şi pepiniere viticole 
Total  : : : : 4 

Proprietate privată : : : : 4 

 
5 Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Piteşti, 2017 
6 Institutul Național de Statistică 
7 Institutul Național de Statistică 
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Livezi şi pepiniere pomicole 

Total  2 2 2 2 3 
Proprietate privată 2 2 2 2 3 

 
Terenuri neagricole total 

Total  3.718 3.718 3.718 3.718 3.525 
Proprietate privată 2.305 2.405 2.405 2.405 2.348 

Păduri şi altă vegetaţie 

forestieră 

Total  567 567 567 567 236 
Proprietate privată 160 160 160 160 167 

 
Ocupată cu ape, bălţi 

Total  176 176 176 176 157 
Proprietate privată : : : : 156 

 
Ocupată cu construcţii 

Total  2.345 2.345 2.345 2.345 2.647 
Proprietate privată 2.145 2.245 2.245 2.245 2.022 

Căi de comunicaţii şi căi ferate Total  299 299 299 299 464 
Terenuri degradate şi 

neproductive 

Total 331 331 331 331 21 

Proprietate privată : : : : 3 

 

Teritoriul administrativ al municipiului Pitești se învecinează cu: 

- la nord şi nord-vest: Bascov, 

- la nord şi nord-est: Budeasa, 

- la nord-est: Mărăcineni, 

- la est şi sud-est: Ștefăneşti, 

- la sud: Geamăna, 

- la sud şi sud-vest: Bradu, 

- la sud-vest: Smeura şi Albota, 

- la vest: Mosoaia, 

- la vest şi nord-vest: Băbana. 

 

4.3.2. Condiţii de mediu şi resurse naturale disponibile 

Municipiul Piteşti are o climă temperat-continentală, similară cu cea a unei stațiuni 

climaterice de deal, cu temperaturi medii moderate atât vara, cât şi iarna, cu primăveri 

timpurii şi toamne îndelungate. Aceasta este influentață de dispunerea altitudinală a 

principalelor forme de relief care îşi pun amprenta asupra distribuției maselor de aer în zonă. 

Media temperaturii la nivelul municipiului Piteşti este, la nivelul lunii iulie, de 20,8oC, iar cea 

mai rece temperatură este de -2,4 oC. Media anuală este de +9,8 oC, cu temperatura maximă 

absoluta de 35,2 oC si minima de -27 oC. Precipitațiile înregistrează o valoare medie anuală de 

600 -700 mm. 

Poziția municipiului Piteşti în cadrul Câmpiei Române, duce la întrepătrunderea influențelor 

continentale estice cu influențe oceanice vestice şi mediteraneene sud-vestice. Ca o 

consecință circulația aerului este predominantă din sectoarele V, SV şi E. 
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O întelegere sumară a termenului de schimbări climatice aduce în prim plan efectele acestora 

asupra mediului înconjurător. 

Un rol deosebit de important îl are relieful, poziția pitită printre dealuri, îi conferă Municipiului 

Pitești un topoclimat de vale mai blând iarna, fără viscole și geruri puternice, iar vara cu 

temperaturi mai moderate decât în regiunile înconjurătoare. 

De asemenea, modificările antropice din interiorul orașului: construcțiile, înălțimea clădirilor, 

asfaltul, culoarele stradale, emisiile industriale și din transporturi determină un climat specific 

în interiorul orașului, un topoclimat urban. 

Pentru a putea evalua schimbările climatice şi influența lor asupra mediului, se impune o 

monitorizare atentă a elementelor ce constituie factori determinanți ai calității mediului 

înconjurător. Pentru a se determina impactul traficului rutier asupra calității aerului, s-a 

stabilit, de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor amplasarea în zona Universității 

Constantin Brâncoveanu (Calea Bascov), în vederea monitorizării poluării, a unei stații pentru 

determinarea, pentru 24 ore, a nivelului de dioxid de sulf şi de dioxid de azot. 

Dat fiind gradul de industrializare a municipiului Piteşti şi a zonelor limitrofe, s-a creat, de 

către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Argeş, rețeaua de monitorizare a aerului, 

formata din 5 stații, amplasate în Bradu, Oarja, Cățeasca, Prundu, Mioveni. 

Poluarea  şi  degradarea  mediului este  generată în principal de sursele industriale de poluare. 

Mediul înconjurator este definit de caracteristicile celor trei factori principali:  apă, sol şi aer. 

 

4.3.3. Condiţii economice 

4.3.3.1. Forţa de muncă 

Potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2017, în 

Municipiul Pitești au fost înregistrați un număr de 63.339 salariați activi. 

Distribuţia numărului mediu de salariaţi pe ramuri ale economiei evidenţiază că cea mai mare 

parte se regăseşte în industrie, urmată de agricultură, silvicultură şi  pescuit, comerţ, 

construcţii, transport şi depozitare.   

Din totalul persoanelor care lucrează în agricultură, 95,31% persoane lucrează în exploataţii 

agricole fără personalitate juridică, iar 4,69% lucrează în exploataţii agricole cu personalitate 

juridică. 

Tabel 4.2. Numărul mediu al salariaţilor în Municipiul Piteşti 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Numar persoane 

70020 64819 57888 55372 55907 57623 56528 58926 60809 63339 

Sursa: INS 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
35 

Aşa cum se observă, după un nivel ridicat al numărului mediu de salariaţi înregistrat în anul 

2008, s-a înregistrat o evoluţie strict negativă până în anul 2011, când s-a înregistrat nivelul 

minim al indicatorului. Aceste scăderi pot fi explicate pe fondul crizei economice care a 

determinat restrângerea activităţilor pentru diferite societăţi. 

 

Fig. 4.2. Evoluţia numărului mediu de salariaţilor în Municipiul Piteşti, 2008-2017 

 

       

Conform datelor statistice preluate de la Institutul Național de Statistică, numărul mediu al 

salariaților municipiului Pitești, în perioada 2008 - 2017, a cunoscut o scădere continuă în 

perioada 2008 – 2014, după care, până la finele anului 2017, s-a situat pe o scară ușor 

ascendentă. Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de 

muncă / raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii 

sezonieri, managerul sau administratorul), al căror contract de muncă/raport de serviciu nu a 

fost suspendat în perioada de referință. 

În aprilie 2019, există în Argeș mai mult de 47.000 de companii, dintre care peste 38.000 sunt 

în funcțiune, cele mai semnificative domenii de activitate fiind: 

✓ Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 

✓ Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice; 

✓ Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule; 

✓ Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de 

autovehicule; 

✓ Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 
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✓ Operațiuni de mecanică generală; 

✓ Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); 

✓ Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 

✓ Coafură și alte activități de înfrumusețare; 

✓ Transporturi rutiere de mărfuri; 

✓ Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 

✓ Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.; 

✓ Fabricarea altor produse din material plastic. 

Tabel 4.3. Principalii angajatori la nivelul anului 2016 din Municipiul Pitești8 

Principalii angajatori la nivelul anului 2016 din Municipiul Pitești 

Angajator Principalul obiect de activitate Forma de 

proprietate 

Număr de 

salariați activi 

S.C. Lear Corporation 

România S.R.L. 

2931 - Fabricarea de echipamente electrice 

şi electronice pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

Privată 6.857 

Sisteme de producție 

cablaje S.R.L 

2931 - Fabricarea de echipamente electrice 

şi electronice pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

Privată 3.691 

Adient Automotive 

România S.R.L. Bradu 

Sucursala Pitești 

4531 - Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule 

Privată 1.842 

Spitalul Județean de 

Urgență Pitești 

Spitale, policlinici şi asistenţă sanitară stat 1.635 

A.N. Apele Române – 

A.B.A Argeș Vedea 

Gospodărirea apelor  1.193 

Lisa Dräxlmaier 

Autopart România SRL 

2931 - Fabricarea de echipamente electrice 

şi electronice pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

Privată 1.150 

S.C. Caroli Foods 

Group S.R.L. 

1013 - Fabricarea produselor din carne 

(inclusiv din carne de pasăre) 

Privată 1.120 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8790  - Alte activități de asistență socială, 

cu cazare 

Stat 1.117 

 
8 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești 
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S.C. Fildas Trading 

S.R.L 

4646 - Comerţ cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

Privată 874 

Quehenberger 

Logistics Rou 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri Privată 827 

Catena Hygeia 4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine specializate 

Privată 745 

 

Tabel 4.4. Prezentarea firmelor în funcţie de cifra de afaceri din judeţul Argeş/municipiul Pitești 

AN 2017 Cifra de Afaceri - RON 

Denumire Firmă 

Automobile Dacia SA 23.143.498.839 

Fildas Trading SRL 2.662.430.250 

Lear Corporation România SRL 1.376.246.816 

Adient Automotive România SRL 1.253.325.316 

Renault Mecanique Roumanie SRL 811.376.308 

Leoni Wiring Systems Pitești SRL 726.677.305 

Haulotte Argeș SRL 491.753.078 

Bamesa Oțel SA 486.968.226 

Euro Auto Plastic Systems SRL 496.859.729 

Caroli Foods Group SRL 420.126.062 

Sursa: www. termene.ro 

Se poate afirma faptul că, societățile din industria fabricării autovehiculelor de transport 

rutier, comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice și fabricării de echipamente electrice 

și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule au cele mai mari cifre 

de afaceri din județul Argeș, respectiv municipiul Pitești. 

 De asemenea, se poate face o clasificare a principalilor angajatori din municipiul Pitești și 

d.p.d.v. al numărului de angajați, după cum urmează în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 4.5. Prezentarea firmelor din municipiul Pitești în funcţie de numărul de angajați 

AN 2017 Număr de salariați 

Denumire Firmă 

Social Web Strategies SRL 20.400 

Lear Corporation România SRL 6.232 
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Adient Automotive România SRL 4.546 

Leoni Wiring Systems Pitești SRL 3.000 

Caroli Foods Group SRL 972 

Fildas Trading SRL 895 

Quehenberger Logistics ROU SRL 836 

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia 

Nucleară SRL 

816 

Sursa: www. termene.ro 

Se poate observa că, printre industriile care crează foarte multe locuri de muncă se numără 

tot fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea de echipamente electrice și 

electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, dar și prelucrarea 

datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. 

Și nu în ultimul rând, conform cifrelor din 2017, următoarele firme sunt cele mai profitabile 

din municipiu. 

 

  Tabel 4.6. Prezentarea firmelor din municipiul Pitești în funcţie de profitabilitate 

AN 2017 Profit net (Lei) 

Denumire Firmă 

Fildas Trading SRL 103.451.508 

Elffe System SRL 63.143.864 

Lear Corporation România SRL 61.805.324 

Adient Automotive România SRL 53.065.352 

Leoni Wiring Systems Pitești SRL 3.000 

Caroli Foods Group SRL 972 

Fildas Trading SRL 895 

Quehenberger Logistics ROU SRL 836 

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia 

Nucleară SRL 

816 

Sursa: www. termene.ro 

 

În concluzie, atât în cazul companiilor cu cele mai mari cifre de afaceri, a celor mai mari 

angajatori, cât și a firmelor cu cele mai mari profituri, industriile coincid deseori.    
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În ceea ce privește situația şomerilor înregistrati, pe sexe, la sfârşitul anului 2016, în 

municipiul Piteşti, clasificarea a fost următoarea: 

 

Tabel 4.7. Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii, pe sexe în Municipul Piteşti 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Număr persoane 

Masculin 1482 933 1025 1200 694 425 289 181 176 

Feminin 1629 1039 1145 1289 850 498 300 407 273 

Total 3111 1972 2170 2489 1544 923 589 588 449 

Sursa: INS 

 

Potrivit datelor statistice, la finele lunii anului 2018 se constată ca totalul somerilor înregistraţi 

la nivelul municipiului a fost de 449 persoane, înregistrându-se o scădere cu 139 persoane 

faţă de anul 2017 (588 persoane). 

Șomajul reprezintă  principala cauză de sărăcie pentru populaţia de vârstă activă. Riscul 

sărăciei pentru şomeri este cu mult mai mare decât pentru cei care au un loc de muncă. 

Persoanele aflate în risc de sărăcie nu sunt în măsură să aloce venituri pentru diminuarea 

consumului de energie, acţionând de obicei pe modelul alegerii unor produse ieftine, care de 

cele mai multe ori, sub aspectul folosirii raţionale a energiei, nu sunt şi cele mai eficiente. 

Produsele noi, ce încorporează tehnologii  ce duc la scăderea consumului de energie, sunt de 

obicei mai scumpe şi nu întotdeauna accesibile populaţiei cu venituri scăzute. 

4.3.3.2. Mediul de afaceri şi activităţile economice 

După proveniența capitalului, aproximativ 92,7% dintre agenţii economici au capital 

românesc, 7% au capital mixt şi 3,6% au capital străin. Aproximativ 688 de societăţi comerciale 

au capital străin sau mixt (românesc şi străin). 

Se constată că domeniile prioritare ale investiţiilor străine sunt comerţul, industria şi serviciile. 

În ce priveşte clasificarea agenţilor economici după clase de mărime, cea mai mare pondere 

o au microîntreprinderile, agenţii economici mici şi mijlocii şi agenţii economici mari şi foarte 

mari. 
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Structura economiei locale9 

Industrie 

Municipiul Piteşti este un oraş puternic industrializat, în cadrul căruia se realizează peste 55% 

din producţia industrială a judeţului Argeş. 

Domeniile prioritare care s-au dezvoltat de-a lungul anilor sunt: industria extractivă a 

petrolului, industria chimică şi petrochimică, industria energetică, construcţiile de maşini, 

combustibili nucleari, electronică şi electrotehnică, exploatarea şi prelucrarea lemnului, 

industria porţelanului şi faianţei, a materialelor de construcţii, textilă, încălţaminte, 

alimentară. 

O parte din aceste industrii au dispărut, accentul fiind pus pe următoarele: 

➢ Industria construcţiilor de maşini este bine reprezentată, fiind un domeniu de 

referinţă pentru Municipiul Piteşti. Prima întreprindere a industriei constructoare de 

maşini a fost dată în exploatare în 1952 - "Uzina de piese auto" din partea N-E a 

Piteştiului (în prezent SC SUBANSAMBLE Auto SA). În anul 1968, în colaborare cu firma 

franceza "Renault", a fost construită Uzina de autoturisme din Colibaşi (SC 

AUTOMOBILE DACIA SA de azi). Această unitate industrială, cumpărată şi 

retehnologizată de concernul francez "Renault", reprezintă în acest moment cea mai 

importantă uzină în domeniu, din ţară şi chiar din estul continentului. Acest lucru a 

condus la apariţia unei industrii orizontale, conexe producţiei de autoturisme, care 

joacă un rol esenţial în economia Municipiului Piteşti şi a zonei. În anul 1967 este 

construită, la Ştefăneşti, Fabrica de motoare electrice (SC Ana IMEP SA, parte a Ana 

HOLDING), care desfăşoară activitate şi azi, chiar dacă nu la randamentul din trecut. 

➢ Industria energetică electrică este reprezentată la nivelul Municipiului Piteşti prin cele 

trei hidrocentrale de pe râul Argeş, de la Bascov, Piteşti şi Goleşti (Hidroelectrica S.A). 

➢ Industria materialelor de construcţii se bazează pe materii prime locale. În lungul 

râului Argeş există mai multe balastiere care exploatează pietriş rulat cu granulaţie 

măruntă şi mare, nisip cuarţos. În Piteşti funcţionează în domeniul construcţiilor peste 

350 de agenţi economici, din toate clasele de mărime. 

➢ Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului a fost reprezentată prin Combinatul 

de Prelucrare a Lemnului (SC ALPROM SA Piteşti), întreprindere care a luat fiinţă în 

anul 1962, în cadrul platformei industriale Piteşti Nord. 

 

Agricultura 

Potenţialul agricol ridicat din zona preurbană şi din aria limitrofă Municipiului Piteşti a fost 

valorificat prin apariţia, în secolul XX, a trei institute de cercetare agricolă de importanţă 

 
9 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2023 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
41 

naţională: Institutul de Cercetări horti-viticole Ştefăneşti, Institutul de Cercetări pomicole de 

la Mărăcineni şi Institutul de Cercetări agricole cerealiere Albota.  

 

Comerţul 

Comerţul este activitatea economică tradiţională care a dus la apariţia şi dezvoltarea 

municipiului Piteşti. Acest lucru este evidenţiat şi de numărul mare de agenţi economici din 

domeniu. Concurenţa reală determină standarde ridicate şi servicii de calitate. Diversificarea 

activităţilor economice în a doua jumătate a secolului XX a contribuit substanţial la 

diversificarea comerţului, Municipiul devenind în consecinţă un pol de atracţie pentru 

locuitorii regiunilor limitrofe. În oraş a crescut numărul spatiilor comerciale de toate 

categoriile, fiind amenajate în zona centrală şi în cartierele oraşului.  

4.4. Reglementări de urbanism 

Creșterea performanței energetice a clădirilor reprezintă o acțiune de interes major și general 

în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al 

protecției mediului. 

Performanța energetică a clădirilor este exprimată prin următorii indicatori de performanță: 

- clasa energetică, 

- consumul total specific de energie, 

- indicele de emisii echivalent CO2. 

Promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont 

de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de confort interior din punct 

de vedere al costurilor, al cerințelor de performanță energetică, precum și pentru ameliorarea 

aspectului urbanistic al localităților este reglementată de Legea nr. 372/2005 privind 

performanța energetică a clădirilor.  

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 

clădirilor, clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează începând 

cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenționale este 

aproape egal cu zero. Prin excepție, clădirile noi din proprietatea/ administrarea autorităților 

administrației publice care urmează să fie recepționate după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri 

al căror consum de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero. 

Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al caror consum de energie din surse 

convenționale este aproape egal cu zero, se stabilește prin reglementări tehnice, diferențiat 

pe zone cu potențial de energie din surse regenerabile și se actualizează periodic, în funcție 

de progresul tehnic. În scopul creșterii performanței energetice a clădirilor și al tranziției către 

clădiri al căror consum de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitatea acestuia de autoritate 
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competentă a administrației centrale, inițiază acte normative prin care promovează măsuri 

care au în vedere, în principal: 

- utilizarea adecvată a fondurilor structurale în vederea creșterii eficienței energetice a 

clădirilor, în special a locuințelor; 

- utilizarea eficientă a fondurilor atrase de la instituții financiare publice; 

- coordonarea utilizării fondurilor de la Uniunea Europeană cu cele naționale, în vederea 

stimulării investițiilor în eficiență energetică, în scopul realizării obiectivelor naționale; 

- gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finanțarea, în 

condițiile legii, a elaborării documentațiilor tehnico - economice, certificatelor de 

performanță energetică, rapoartelor de expertiză tehnică și audit energetic, precum și 

pentru executarea lucrărilor de renovare majoră a clădirilor incluse în programe pentru 

creșterea performanței energetice a clădirilor. 

Autoritățile administrației publice locale pot finanța, în limita fondurilor aprobate anual cu 

această destinație în bugetele locale executarea lucrărilor de renovare majoră la clădirile de 

locuit și la clădirile de interes și utilitate publică, incluse în programe pentru creșterea 

performanței energetice a clădirilor. De asemenea reabilitarea termica se poate realiza şi din 

surse nerambursabile aşa cum este Programul Operaţional Regional. 

 

4.5. Infrastructură şi utilităţi  

4.5.1. Infrastructura de transport 

Municipiul Pitești, reședința județului Argeș, este situat în partea central-sudică a României, 

fiind bine conectat cu principalele orașe prin infrastructuri de transport rutier și feroviar și 

reprezentând un nod de comunicații cu deschidere internă și internațională.  

Principalele axe de legătură rutiere și feroviare sunt: 

Transportul rutier: 

• A1 – Autostrada București - Pitești; 

• DN 7 – București - Pitești - Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Arad; 

• DN 7C (Transfăgărășanul) – Cartișoara - Curtea de Argeș - Pitești; 

• DN73 – Pitești - Brașov; 

• DN65 – Pitești – Slatina- Craiova; 

• DN65A – Pitești - Costești - Roșiorii de Vede - Turnu Măgurele; 

• DN73c – Curtea de Argeș - Râmnicu Vâlcea; 

• DN67B – Târgu Jiu - Drăgășani - Pitești; 
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• E 81 – București - Pitești - Sibiu - Cluj Napoca - Satu-Mare; 

• E 574 – Bacău - Onești - Brașov - Pitești - Craiova 

 

Transportul Feroviar: 

La nivelul municipiului Pitești se identifică existența a două gări cu rol important în circulația 

mărfurilor și persoanelor: Pitești Sud și Pitești  Nord. Magistrala feroviară care trece prin 

Pitești, 101, are mai multe ramificații pe linia feroviara 105. Sistemul  feroviar cuprinde stația 

de triaj în satul Golești, din imediata vecinătate, și stațiile tehnice de mărfuri Ștefănești, 

Bascov și Bradu. 

• București – Pitești - Piatra Olt și Costești - Roșiorii de Vede 

 

Rețeaua stradală actuală prezintă, în linii mari, o structură octogonală orientată după cele 

două axe naturale, axa paralelă cu râul Arges şi axa perpendiculară pe acesta, de mai mică 

importanță: 

Axa nord - sud formată din Bulevardul Petrochimiștilor – Bulevardul Republicii – Strada Negru 

Vodă – Bulevardul Nicolae Bălcescu (sau cu ocolire a zonei centrale din Bulevardul 

Petrochimiștilor – Bulevardul Republicii – Strada Târgu din Vale – Strada Gheorghe Șincai -

Calea Bascovului – Bulevardul Nicolae Bălcescu). 

Axa est - vest este determinată de: Calea București – Bulevardul I.C. Brătianu -Strada 

Maternității – Strada G-ral Constantin Cristescu – Strada Soldat Enache - Strada Smeurei -

Calea Drăgășani. 

În municipiul Piteşti converg 12 drumuri publice din extravilan. Aceste drumuri reprezintă 4 

penetraţii cardinale: 

✓ La Sud – Bulevardul Petrochimiştilor; 

✓ La Est – Calea Bucureşti; 

✓ La Nord – Bulevardul Nicolae Bălcescu; 

✓ La Vest – Strada Craiovei. 

Caracteristicile căilor de comunicaţii sau de acces existente se prezintă astfel: 

✓ lungime străzi: 222 km, din care străzi modernizate 165 km; 

✓ suprafaţă străzi: 1.048.798 mp; 

✓ suprafaţă trotuare: 354.309 mp. 

Rețeaua principală de străzi este caracterizată de următoarele:  

Rangul I - artere de circulație cu profil transversal amplu, în componența căruia intră în 

general partea carosabilă cu câte trei benzi de circulație pe fiecare sens, cu sau fără spațiu 

verde median sau adiacent și trotuare pe ambele sensuri. Aceste artere de circulație formează 

rețeaua de drumuri principale care face legătura între drumurile extraurbane (drumuri 
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naționale, județene, autostrăzi) cu drumurile urbane de rang II sau III. De asemenea această 

categorie poate fi reprezentată și de artere ce fac conexiunea între est - vest, nord - sud sau 

alte direcții, exemple: Strada Nicolae Dobrin, Strada Negru Vodă, Bulevardul Petrochimiștilor, 

Calea București, Bulevardul Republicii.  

Rangul II - artere care au structura profilului transversal în general cu partea carosabilă de 

două benzi de circulație pe fiecare sens, cu sau fără spațiu verde adiacent și trotuare pe 

ambele sensuri. Aceste artere reprezintă rețeaua de bază a municipiului care stă la baza 

tuturor legăturilor principale din localitate, exemple: Bulevardul I.C. Brătianu, Strada 

Maternității, Strada Smeurei, Strada Maior Gheorghe Șonțu, Strada Lânăriei, Strada Gheorghe 

Șincai, Strada Depozitelor, Strada Frații Golești.  

Rangul III - au ponderea cea mai mare în cadrul rețelei de străzi, iar în profilul transversal 

partea carosabilă are câte o singură bandă pe fiecare sens de circulație, trotuare pe ambele 

sensuri și acolo unde a fost posibil s-a amenajat spațiu verde de aliniament. Din această 

categorie fac parte arterele de circulație care au rolul de deservire la nivel local (rețeaua de 

străzi la nivelul cartierului), exemple Strada Carol Davila, Strada Balotești, Strada Războieni, 

Strada Liviu Rebreanu.  

Rangul IV - artere de circulație de dimensiuni restrânse de circa 3,5 - 5,0 m, unde trotuarele 

pot fi numai pe o latură sau pe ambele laturi, în funcție de terenul avut la dispoziție, având 

lățimea cuprinsă între 1,0 m și 1,5 m. Aceste artere sunt reprezentate în general de fundături 

și intrări, exemple Intrarea Nicolae Apostolescu, Intrarea Nicolae Peligrad, Strada Gladiolelor, 

Aleea Zambilelor, Aleea Virgil Tempeanu, Aleea Florian Becescu.  

Un aspect important la nivelul rețelei stradale îl reprezintă trecerile denivelate între rețeaua 

stradală și calea ferată sau între arterele de circulație de ranguri diferite. 

O problemă o reprezintă aglomeraţia la intrarea/ ieşirea din oraş la ore de vârf, cauzată de 

lăţimea insuficientă a benzilor de circulaţie şi creşterea numărului de autovehicule. Numărul 

mare de autovehicule din ultimii ani a dus la insuficienţa locurilor de parcare, precum şi la 

parcarea incorectă pe benzile de circulaţie şi pe trotuare. 

Raportat la elementele stradale, există următoarele disfuncţionalităţi: 

•  străzi cu gabarite necorespunzătoare categoriei; 

•  străzi cu capacitate de circulaţie depaşită; 

•  intersecţii amenajate, la care capacitatea de circulaţie este depaşită; 

•  intersecţii neamenajate corespunzător. 

În zona centrală, pietonii beneficiază de trasee pietonale în spaţii proprii, existând o zonă 

exclusiv pietonală, care valorifică din punct de vedere turistic centrul municipiului şi constituie 

un spaţiu de plimbare pentru locuitorii şi vizitatorii oraşului. 

Poziţionarea geografică a oraşului reprezintă o problemă strategic importantă, ce se 

manifestă şi în domeniul infrastructurii, circulaţiei şi numărului insuficient de parcări etc. 

Reţeaua de transport a municipiului Piteşti este afectată şi de traficul intens, explicat într-o 
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anumită măsură și de poziționarea geografică, dar şi de faptul că oraşul se află la conexiunea 

cu Autostrada Bucureşti – Piteşti. 

Construirea centurii ocolitoare a Piteştiului a condus la fluidizarea traficului, în special în 

cartierul Prundu, separând fluxul de tranzit/ transporturi de marfuri de circulaţia internă, 

reducându-se totodată traficul şi gradul de poluare în municipiu.  Cu toate acestea, se simte 

încă nevoia unor alte centuri ocolitoare care să decongestioneze traficul, astfel încât fluxul de 

tranzit/ transporturi de mărfuri înspre alte centre din regiune să nu se mai desfaşoare pe 

străzile municipiului Piteşti, perturbând circulaţia în oraş şi ridicând gradul de poluare peste 

limitele admisibile. 

Totodată, în zona centrală, se constată fluxuri mari de pietoni care se suprapun peste fluxuri 

auto importante, neexistând trasee pietonale în spaţii proprii. În prezent mobilitatea urbană 

are o frecvență ridicată și există o continuă mișcare la nivelul municipiului. Cu toate acestea 

în zona centrală și în zonele de interes major se simte lipsa condițiilor de parcare (parcări 

amenajate pe trotuar, adiacent, parcări subterane sau supraetajate). 

Locurile de parcare amenajate în afara părții carosabile, atât la reședință cât și la locul de 

muncă a condus la ocuparea părții carosabile în proporție de aproximativ 30-50%, în special 

pe străzile de categorie inferioară, dar și pe cele de rang I și II. 

Administrația locală a amenajat, acolo unde a fost posibil locuri de parcare publice în diverse 

forme: 

•  parcări pe partea carosabilă paralele cu bordura; 

•  parcări amenajate pe trotuar; 

•  parcări amenajate jumătate pe stradă , jumătate pe trotuar; 

•  parcări în afara străzilor; 

•  parcări pentru taxi. 

În cadrul Municipiului Pitești, în cadrul Serviciului Exploatare - Parcări sunt gestionate un 

număr de 1.800 de locuri de parcare cu plată în zona centrală a municipiului. În ceea ce 

privește parcajul în zonele rezidențiale, la nivelul anului 2016, au fost distribuite spre 

închiriere un număr de 5.886 de locuri de parcare. La nivelul anului, 2017 în subordinea 

primăriei sunt amenajate un număr de 9.290 de locuri de parcare pentru reședință din care 

6.286 sunt închiriate, iar 3.004 sunt disponibile.10 

 

 

 

 

 
10 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești - 2017 
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În tabelul de mai jos se prezintă evoluția lungimii străzilor municipale și a străzilor municipale 

modernizate. 

Tabel 4.8. Lungimea străzilor în Municipiul Pitești11  

Anul Lungimea totală a străzilor (km) Lungimea străzilor modernizate 

2008 185 152 

2009 191 166 

2010 199 178 

2011 202 189 

2012 202 194 

2013 204 197 

2014 204 199 

2015 206 200  

2016 206 201 

2017 206 204 

 

După cum se observă din tabelul de mai sus rețeaua de drumuri municipale din Municipiul 

Pitești a cunoscut o creștere, în mod constant dar lent, uneori sub nevoile de dezvoltare ale 

municipiului, deoarece nu au existat resurse disponibile pentru acest tip de investiții.  

Străzile reabilitate/ modernizate reprezintă artere principale de circulație, axe de cartiere 

(care asigură conexiunea acestor unități teritoriale la rețeaua majoră de circulație) și străzi de 

folosință locală, amplasate în cartierele cu densitate ridicată de locuire sau în zone 

marginalizate. 

 

Transportul public de călători organizat în cadrul municipiului Pitești, cuprinde transportul cu 

autobuze, realizat de SC Publitrans 2000 SA, pe trasee ce străbat orașul, unind toate cartierele 

Municipiului Pitești. De asemenea, mai sunt deservite trasee prelungite, spre centrele 

comerciale de la marginea orașului. 

Utilizatorii acestor modalităţi de transport se împart în două mari categorii: persoane care fac 

naveta zilnic, săptămânal sau la diferite intervale de timp (aceştia au cea mai mare pondere) 

şi turiştii. 

Transportul în comun în municipiul Piteşti prezintă următoarele particularităţi: 

• configuraţia liniilor de transport urbane s-a realizat în diverse etape de dezvoltare, în 

funcţie de necesităţile oraşului; 

• existenţa unor ore de vârf în care mijloacele de transport sunt supraaglomerate, din 

cauza numărului mare de elevi care pleacă sau se întorc de la şcoală; 

• absenţa unor sisteme alternative, gestionate de Consiliul Local pentru transportul 

public de persoane; 

 
11 Institutul Național De Statistică 
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• număr redus de mijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap. 

Transportul de călători în municipiul Pitești se face în baza unui contract de delegare a 

gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. 88/2013 , 

modificat și completat prin H.C.L. 49/2017. Acest contract respectă legislația românească de 

la data aprobării sale (Legea nr.92 /2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Internelor 

și Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

92/10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Transporturilor 

nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului 

public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local). 

Lungimea rețelei de transport cu autobuze este de 41,07 km cale dublă, iar lungimea totală a 

celor 19 trasee este de 168,03 km, stațiile fiind în număr de 99, iar cele 8 capete de linie sunt: 

Arpechim, Doja, Războieni, Gară Sud, Trivale, Găvana, Alprom, Bascov (Peco Mol).12 

Circulația autobuzelor pe liniile de transport se efectuează în baza diagramelor de circulație 

întocmite de către serviciul exploatare al operatorului S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești.  

Întrucât configurația stradală și implicit a rețelei de transport nu a permis organizarea unor 

dispecerate centrale, dirijarea circulației se face din capetele de linie marginale printr-un 

dispecerat central. În vederea respectării diagramelor de circulație și asigurării capacității 

programate de transport, funcționează în prezent un număr de șase dispecerate aflate în 

capetele de linie marginale și un dispecerat central aflat la sediul societății.13 

Flota de vehicule este bine standardizată, profilul flotei în ceea ce privește vârsta medie (3,8 

ani) și starea tehnică este foarte bună, datorită vehiculelor noi, achiziționate recent pe credit 

B.E.R.D., astfel încât politica de înlocuire a flotei trebuie evaluată practic doar pentru 15 

autobuze MAZ 103 și 1 autobuz BMC 215 SCB.  

Anexa 1 la H.C.L. 49 din 23.02.2017 cuprinde toate rutele de transport și programul de 

transport al fiecărei linii, incluzând date privind:  

❖ lungimea liniei;  

❖ capetele de linie;  

❖ numărul de stații;  

❖ intervalul de succedare a curselor în zile de lucru și în zile de sărbătoare pe intervale orare;  

❖ numărul de mijloace de transport în zile de lucru și în zile de sărbătoare pe intervale orare;  

❖ plecările de la cap de linie a primei și ultimei mașini.  

 
12 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești - 2017 
13 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești - 2017 
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Fig. 4.3. Rețeaua de transport public din Municipiul Pitești 

 
Sursa: www.publitrans.ro 

 

Este de menționat faptul că numărul de călătorii cu bilet și abonament a rămas relativ 

constant în ultimii ani (26.203 mii în 2014; 26.267 mii în 2015 și 26.664 mii în 2016), în timp 
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ce numărul de kilometri echivalenți a avut o ușoară scădere anuală (6.182.985 în 2014; 

6.068.878 în 2015; 6.017.308 în 2016).  

Disfuncționalitățile identificate în ceea ce privește transportul public de călători sunt 

următoarele: 

- frecvența mai rară în orele de vârf face transportul public mai puțin atractiv; 

- dirijarea circulației de la capetele de linie nu este suficient de eficientă; 

- nu există benzi dedicate pentru transportul public local sau semaforizare cu acordare a 

priorității pentru autobuze; 

- mijloacele de transport actuale folosesc drept combustibil motorina; 

- amenajarea/dotarea stațiilor nu este corespunzătoare pentru a crește atractivitatea 

transportului public. 

 

Transportul feroviar 

Sistemul feroviar pentru călători și mărfuri se compune din stațiile Pitești Sud și Pitești Nord, 

tranzitul mediu zilnic de calatori fiind de 5.300 calatori/zi14.  În ceea ce privește calitatea 

structurilor acestor două gări, Gara Pitești Sud face legătura cu București, Craiova, Sibiu, iar 

Gara CFR Pitești Nord asigură legătura cu Municipiul Curtea de Argeș și localitățile de pe 

traseul Pitești - Curtea de Argeș. 

Conform PIEE a Municipiului Pitești, prin municipiu trece magistrala feroviară 101, construită 

încă din anul 1872 și care leagă orașul de București (108 km), Slatina (81 km), Piatra Olt (98 

km), Craiova (142km). Această magistrală are mai multe ramificații spre Câmpulung pe linia 

105 (55 km, prin Golești - dată în folosință în (1887), spre Curtea de Argeș (38 km, dată în 

folosință în 1898), Costești (22 km), Roșiori-Nord (86 km) și Turnu Măgurelele (136km). 

Serviciile feroviare de transport sunt asigurate de SNTFC-CFR. Din gara Pitești pleacă un număr 

de 21 de trenuri și sosesc un număr de 20 de trenuri, de tip R și IR, pe direcțiile Pitești - 

București Nord, Pitești - Craiova și Pitești - Curtea de Argeș15.  

Legat de traficul feroviar trebuie menționat că municipiul Pitești nu este nod feroviar, iar 

infrastructura feroviară este învechită. Situată în afara principalelor trasee de transport 

feroviar, fără căi ferate modernizate si electrificate, circulația feroviară nu constituie o 

alternativă viabilă nici pentru transportul de mărfuri, nici pentru cel de călători. 

 

 

 
14 Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice a Municipiului Pitești, 2017 
15 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești - 2017 
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Transportul de marfă 

Transportul de marfă se efectuează cu mijloace de transport de capacitate diferite (mici, 

mijlocii, mari) și de cele mai multe ori se înscriu, în funcție de furnizor și beneficiar pe rețeaua 

de străzi a Municipiului Pitești, în circulația generală cu consecințele de rigoare (gabarit, viteză 

de deplasare) conducând în multe situații la blocaje.  

Pentru protecția municipiului au fost stabilite trasee ocolitoare care se înscriu pe arterele: 

Bulevardul Petrochimiștilor, Strada Lânăriei, Strada Târgul din Vale, Strada Costache Negri, 

Pasajul rutier Podul Viilor, Strada Depozitelor, autostrada A1, drumurile naționale DN 65, DN 

65B, DN7.  

Există peste 20 de unități majore de servicii/comerț, industriale și mixte repartizate, în 

principal, în zona de nord și la intrările în municipiu. Gestionarea și controlul accesului la 

aceste zone este de obicei gestionat prin noduri reglementate de regulile de prioritate, 

conform codului rutier.  

 
Fig. 4.4. Amplasarea funcțiunilor industriale, de depozitare și logistice, precum și a funcțiunilor de 

servicii și comerciale în cadrul municipiului Pitești 16 

 

Amplasarea funcțiunilor de servicii/comerț și de industrie/depozitare/logistică a fost în primul 

rând direcționată pe relația cu circulațiile majore la nivelul municipiului. În timp ce unele zone 

beneficiază de mai multe puncte de acces, toate amplasamentele sunt adiacente unei legături 

cheie care asigură conexiuni la Autostrada A1, Drum European sau Național. 

 

 
16 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești - 2017 
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Disfuncționalități identificate în ceea ce privește transportul de marfă: 

- existenta unei singure rute ocolitoare pentru transportul de marfă 

- accesibilitate relativ redusă a principalelor zone industriale 

 

Mijloace alternative de mobilitate 

Circulația pietonală se desfășoară pe trotuarele care sunt de regulă elemente ce fac parte din 

profilul transversal al străzilor și se desfășoară de o parte și de alta a părții carosabile.  

În zona centrală a municipiului este amenajată o zonă pietonală din punct de vedere peisajer, 

acesta are rol comercial dar și de promenadă. Această zonă reprezintă singura zonă pietonală 

amenajată din municipiu. Zona pietonală este amenajată pe un segment din Strada Victoriei, 

zonă ce are ca punct final o piață urbană, loc unde se amenajează târguri sezoniere. 

Traversarea arterelor se poate face pe la trecerile de pietoni amenajate la sol, sau prin 

intermediul unor pasaje pietonale. Pe Bulevardul I.C. Brătianu se remarcă câteva astfel de 

pasaje, în cadrul cărora sunt amenajate și spații comerciale de dimensiuni reduse. 

Sistemul de piste pentru biciclete reprezintă totalitatea traseelor special amenajate și 

semnalizate corespunzător dedicate bicicliștilor, ce pot fi realizate fie pe partea carosabilă, fie 

pe trotuar sau în afara acestora. Crearea unui sistem coerent de piste pentru biciclete în 

cadrul Municipiului Pitești este dificil de realizat din cauza reliefului municipiului.  

În prezent, în cadrul localității sunt amenajate un număr redus de piste pentru biciclete, iar 

acestea nu sunt conectate într-un sistem. Fiind amenajate în cea mai mare măsură în parcuri, 

principalul rol al acestora este recreativ. Singurele artere de circulație pe care sunt amenajate 

piste pentru biciclete sunt Calea București, Strada Bucovinei și Calea Drăgășani, pistele fiind 

amenajate pe trotuar și sunt delimitate de spațiul pietonal prin marcaje longitudinale. În 

prezent sunt în execuție piste pentru biciclete în cartierul Trivale.  

Din punctul de vedere al dotărilor pentru persoanele cu mobilitate redusă, Municipiul Pitești 

prezintă deficiențe majore; spațiile publice nu sunt amenajate corespunzător pentru 

deplasările acestor persoane. 

 

Managementul traficului 

În cadrul Municipiului Pitești nu există dezvoltat un centru de control al traficului. Sistemul 

Inteligent de Transport (S.I.T.) este limitat la intersecții și treceri de pietoni semaforizate, care 

includ planuri de semaforizare cu timpi ficși, indiferent de cererea din trafic. Lipsesc 

indicatoarele cu mesaje variabile care să indice pe autostrăzile, drumurile naționale și 

județene de acces în Municipiul Pitești timpii de parcurs pe trasee alternative, posibilele 

întârzieri și congestii de trafic și evenimente rutiere. 
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Majoritatea intersecțiilor semaforizate sunt dotate cu semafoare cu cronometre de tip 

„numărătoare inversă”.  

Disfuncționalități identificate: 

- lipsa indicatoarelor cu mesaje variabile pentru indicarea rutelor alternative și a timpilor de 

parcurs corespunzători acestora 

- lipsa unui sistem de management adaptiv al traficului, care să ofere și funcția de acordare a 

priorității pentru vehiculele de transport public 

La acestea se adaugă și lipsa managementului parcărilor și a informațiilor cu privire la numărul 

de locuri de parcare disponibile în parcările amenajate. 

 

4.5.2. Infrastructura de alimentare cu energie electrică 

Municipiul Pitești este alimentat din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul 

distribuitorului de energie electrică S.C. CEZ VANZARE S.A. 

Societatea de distribuție a energiei electrice CEZ VANZARE SA este una dintre cele 8 societăți 

regionale de distribuție a energiei electrice din România, asigurând în principal distribuția și 

tranzitul energiei electrice prin rețelele pe care societatea le deține în arealul licenței de 

distribuție. 

Societatea are în componență şapte subunități denumite sucursale de distribuție a energiei 

electrice ce asigură energie electrică pentru consumatorii din județele: Dolj, Mehedinți, Gorj, 

Olt, Vâlcea, Argeş şi Teleorman. 

Acoperirea reţelei de distribuţie a energiei electrice la nivelul municipiului Piteşti este de 

100%, asigurând alimentarea tuturor categoriilor de consumatori, care sunt în număr de 

72.161, din care: 81 mari consumatori, 2.505 mici consumatori (agenți economici) şi 69.575 

consumatori casnici. 

Instalațiile electroenergetice prin care se face distribuția energiei electrice sunt: 

• stații de transformare 110/MT – 5; 

• puncte de alimentare 20/0,4 kv – 10; 

• posturi de transformare – 459 buc.; 

• linii electrice aeriene – 426,87 km din care: 48 km linii de 110 kv, 164,27 km linii de 20 

kv, 214,6 km linii de joasă tensiune (0,4 kv); 

• linii electrice subterane – 1.221,7 km, din care: 10,4 km linii de 6 kv, 222,4 km linii de 

20 kv, 988,9 km linii de joasă tensiune (0.4 kv). 

În ceea ce priveşte nivelul de eficiență energetică a clădirilor rezidențiale şi comerciale din 

municipiul Piteşti, trebuie remarcat faptul că, în timp ce edificiile nou construite îndeplinesc 
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cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute de Legea nr. 372/2005, activitatea de 

reabilitare a clădirilor multietajate existente a fost redusă. 

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României dar şi 

furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienți casnici şi industriali care depăşeşte 1,4 

milioane de clienți. 

Grupul CEZ deține în România şi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona 

Dobrogea, la Fântânele, Cogealac şi Grădina. Parcul Eolian a însemnat o investiție de  1,1 

miliarde Euro şi conține 240 de turbine eoliene cu o putere totală instalată de 600 MW. 

Întreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusă în funcțiune la sfârşitul anului 2012. 

Totodată, începând cu 2011, Grupul CEZ în România deține în portofoliul sau sistemul 

hidroenergetic de lângă Reşița, județul Caraş-Severin, format din 4 microhidrocentrale 

(Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 şi Breazova) şi amenajările hidro aferente de la Trei Ape, 

Gozna, Valiug şi Secu. Grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de hidrocentrale de la 

Resia în scopul creşterii eficienței, capacitatea de producție ridicându-se de la 18MW la circa 

22 MW după finalizarea procesului de modernizare. 

 

 
Fig. 4.5. Harta rețelei electrice din Municipiul Piteşti17 

  

 
17 Sursa: Strategia de Dezvoltare a Municipiului Piteşti 2014-2020 
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Alimentarea cu energie electrică din posturile de transformare a consumatorilor este realizată 

cu conductoare subterane și conductoare clasice aeriene, montate pe stâlpi de beton. 

Majoritatea consumatorilor sunt alimentați pe joasă tensiune, cu tensiunea de alimentare de 

230 V monofazați, respectiv cu tensiunea de alimentare de 400 V trifazați, tip casnic, cu 

receptori de folosință uzuală. 

 

Serviciul de iluminat public din Municipiul Piteşti este organizat în gestiune directă. Prin H.C.L. 

nr. 21/30.01.2008 Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti are în 

administrare în gestiune directă serviciul de iluminat public din municipiul Piteşti. Acest 

serviciu este înfiinţat şi organizat ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Piteşti, sistem de iluminat public ce aparținea în totalitate 

furnizorului de energie şi era compus din: 

• 6062 corpuri de iluminat din care 872 erau nefuncționale 

• 135 km lungimea totală a rețelei de străzi cu iluminat public 

• 79 km lungimea totală de alei cu iluminat public 

Iluminatul se realiza cu corpuri de generație veche ineficiente energetic şi cu randament 

scăzut , la preluarea activității funcționând cca 80% din totalul corpurilor din rețea. 

Contorii pentru înregistrarea consumurilor de energie electrică cât şi tablourile de distribuție 

se aflau în posturile de transformare, fapt care presupunea o totală dependență de furnizorul 

de energie electrică în cazul avariilor pe rețeaua de iluminat public. 

Aprinderea - stingerea iluminatului public se făcea prin cabluri pilot de la un dispecerat central 

ce aparținea SC.CEZ Distribuitie S.A. 

La preluare 30% din cablurile pilot erau avariate fapt pentru care comanda aprinderii - 

stingerii iluminatului se făcea cu ceasuri programatoare, ceea ce a condus la numeroase 

probleme în sincronizarea aprinderii stingerii iluminatului în Piteşti. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente S.P.E.P.M.P. se face integral de la 

bugetul local. 

Darea în administrare în gestiune directă a serviciului de iluminat public în condiţiile legii s-a 

bazat pe o serie de argumente şi criterii din care derivă avantajele acestei hotărâri: 

• Existenţa în cadrul S.P.E.P.M.P. a dotărilor tehnice corespunzătoare şi a personalului 

calificat cu experinţă, standade de calitate implementate; 

• Controlul permanent al autorităţii publice locale asupra existenţei unui raport optim 

preţ/calitate în prestarea seriviciului de iluminat public. 
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În perioada 2008 – 2013, în baza Strategiei privind modernizarea sistemului de iluminat 

public, s-a realizat: 

▪ Reamplasarea punctelor de aprindere aferente iluminatului public - contorizare şi 

comandă în afara posturilor de transformare ce aparțin S.C.CEZ Distribuție S.A 

▪ Independența față de furnizorul de energie electrică privind exploatarea şi 

mentenanța rețelei de energie electrică aferentă iluminatului public 

▪ Preluarea în patrimoniul Municipiului Piteşti a rețelelelor electrice destinate exclusiv 

iluminatului public şi încheierea unui contract de folosință gratuită pentru rețelele de 

iluminat public comune cu rețelele de distribuție 

▪ Crearea unui cadrul legal pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor 

aparținând sistemului de iluminat public 

▪ Realizarea continuității calitative şi cantitative a sistemului de iluminat public 

▪ Îndeplinirea indicatorilor de performanță şi calitate în conformitate cu standardele în 

vigoare 

▪ Asigurarea accesibilității egale la serviciul public de iluminat prin egalitate de 

tratament şi acces nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la 

serviciul de iluminat public 

▪ Realizarea unui sistem de management integrat a sistemului de iluminat public, 

incluzând monitorizarea consumurilor şi organizarea gestiunii energiei electrice 

Programul de investiții realizat: 

▪ înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri de iluminat moderne cu randament 

sporit în vederea reducerii consumului de energie electrică: 

o în anul 2009 au fost înlocuite 500 corpuri de iluminat de 250 w sodiu cu corpuri 

de 150w sodiu realizându-se o economie de 191.706 kwk/an 

o în anul 2010 au fost înlocuite un număr de 151 corpuri de iluminat astfel: 49 

corpuri de 250w sodiu cu corpuri 150w sodiu şi 102 buc corpuri de 125w 

mercur cu corpuri de 70 w sodiu realizându-se o economie de 47.304 kwh/an 

o în anul 2011 au fost înlocuite un număr de 217 corpuri de iluminat astfel: 127 

corpuri de 250w sodiu cu corpuri 150w sodiu şi 90 buc corpuri de 125w mercur 

cu corpuri de 70 w sodiu realizându-se o economie de 64.422kwh/an 

o în anul 2012 au fost înlocuite 161 corpuri de iluminat astfel: 91 corpuri de 125w 

mercur cu corpuri de 70w sodiu şi 70 corpuri de 250w sodiu cu corpuri de 150 

sodiu realizându-se o economie de 43.800 kwh/an 
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o în anul 2013 au fost înlocuite un număr de 188 corpuri de iluminat astfel: 70 

corpuri de 125w mercur cu corpuri de 70 w şi 118 corpuri de 250w cu corpuri 

de 150w realizându-se o economie de 57.122kwh/an 

▪ Promovarea soluțiilor tehnice performante de monitorizare şi telegestiune a 

sistemului de iluminat public: 

o A fost implemetat un sistem de telemanagement a sistemului de iluminat 

public; 

o Gestionarea aprinderii-stingerii iluminatului public; 

o Monitorizarea consumurilor şi facturarea lunară a consumului de energie; 

o Creşterea randamentului utilizării energiei electrice prin adaptarea 

programului de aprindere-stingere la condițiile meteorologice curente; 

o Reducerea posibilității accesului neautorizat prin monitorizarea curbelor de 

sarcină pe fiecare tronson al rețelei de iluminat public; 

o Asigurarea facturării pe indexe reale prin telecitirea lunară a contoarelor; 

o Dobândirea calității de consumator eligibil activ şi negocierea prețului pentru 

iluminat public. 

▪ Extinderea rețelelor de iluminat public în conformitate cu programele privind 

dezvoltarea economico-socială a municipiului, de planurile de amenajare a teritoriului 

şi de planurile de urbanism: 

 

Tabel 4.9. Evoluția rețelei de iluminat public 

Denumire um 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Reţele 

electrice de 

joasă tensiune 

supraterane 

 

km 

 

135 

 

143 

 

153.5 

 

160.3 

 

163.2 

 

204.86 

 

205.40 

Reţele 

electrice de 

joasă tensiune 

subterane 

 

km 

 

79 

 

97 

 

98.7 

 

100.4 

 

101.12 

 

101.52 

 

101.85 

Lungimea 

căilor de 

circulaţie 

pentru care se 

asigură 

iluminatul 

 

km 

 

213 

 

240 

 

252.5 

 

257.7 

 

264.32 

 

306.38 

 

318.6 
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public – străzi 

şi alei 

Stâlpi de 

susţinere al 

corpurilor de 

iluminat 

 

buc 

 

5983 

 

6833 

 

6885 

 

6907 

 

7029 

 

7221 

 

7254 

Total stâlpi 

aferenţi 

reţelei 

buc 6424 7274 7326 7425 7547 7739 7772 

Corpuri de 

iluminat 

buc 6062 6912 7256 7506 7625 7820 7853 

Posturi de 

transformare 

– puncte de 

aprindere 

 

nr. 

 

263 

 

250 

 

250 

 

251 

 

251 

 

253 

 

253 

 

Implementarea unui sistem de telegestiune asupra unui sistem de iluminat public are ca scop 

obţinerea de economii de energie electrică, coroborate cu funcţionarea eficientă şi cu costuri 

reduse de întreţinere. De asemenea, o astfel de soluţie permite comanda centralizată şi 

monitorizarea pe toată perioda de funcţionare a sistemului, cu posibilitatea creşterii gradului 

de satisfacţie a consumatorilor – cetăţenii -  prin raportarea şi rezolvarea defectelor apărute 

în reţea, fără a mai fi necesară sesizarea cetăţenilor sau a altor organe de control privind 

defectele apărute. 

Sistemul integrat de telegestiune şi comandă a consumului de energie electrică aferent 

punctelor de alimentare ale iluminatului public denumit sistem de temetrie a fost 

implementat şi dezvoltat începând cu anul 2008 şi în prezent este funcţional. Monitorizarea 

consumurilor de energie electrică se realizează prin acest sistem de telemetrie, informaţiile 

fiind primite la serverul central, instalat la dispeceratul înfiinţat vn cadrul S.P.E.P.M.P.- 

Serviciul de Iluminat Public. 

Managementul energetic este realizat pe bază de contract cu o societate de profil autorizată 

A.N.R.E. 

Sistemul de iluminat public de pe raza municipiului Piteşti este compus din: 

▪ Reţele de iluminat public destinate exclusiv pentru realizarea serviciului de   iluminat 

public, reţele care au trecut în propietatea municipiului Piteşti prin contractul de 

vânzare-cumpărare încheiat cu SC CEZ Distributie SA; 

▪ Reţele de iluminat public ced folosesc infrastructura reţelei de distribuţie pentru 
realizarea seriviciului de iluminat public, în baza contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu SC CEZ Distributie SA. 
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De la înfiinţarea serviciului şi până în prezent reţeaua de iluminat a fost extinsă cu 101,87 km 

astfel: 76,047 km cu stâlpi beton şi reţea electrică aeriană şi 24,04 stâlpi metalici cu reţea 

electrică subterană. 

În prezent infrastructura sistemului de iluminat public este alcătuita din: 

- Reţele electrice de joasă tensiune supraterane: 210,047 km; 

- Reţele electrice de joasă tensiune subterane: 104,04 km; 

- Total stâlpi aferenţi reţelei: 7896 bucaţi; 

- Puncte de aprindere aferente sistemului de iluminat public: 243 bucaţi. 

 

4.5.3. Alimentarea cu gaze naturale 

Municipiul Pitești este alimentat cu gaze naturale de către S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. 

Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul Piteşti este de 245,4 

km (2017), reprezentând 20,2% din lungimea conductelor de gaze din judeţul Argeş şi 6,75% 

din conductele existente la nivel regional. 

În anul 2017, în municipiul Pitești, gazele naturale distribuite pentru uz casnic arată un 

consum de 42.379 Mii metri cubi, totodată, în acelaşi an, se constată o creştere a cantității 

totale de gaze naturale distribuită față de anul 2010.  

 

Tabel 4.10. Evoluţia principalilor indicatori ai reţelei de distribuţie a gazelor naturale 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lungimea totală a 

conductelor de 

distribuţie a 

gazelor-km 

 

217,9 

 

217,9 

 

227,7 

 

235,2 

 

240,2 

 

244,2 

 

245,4 

Gaze naturale 

distribuite total - 

mii mc 

189.632 165.486 148.801 128.778 123.754 123.374 126.616 

Gaze naturale 

distribuite - uz 

casnic- mii mc 

37.120 37.280 38.130 37.166 37.976 38.976 42.379 

 

La nivel județean, regional și național, în 2017 a fost distribuit un volum total de gaze naturale 

pentru uz casnic de 99.082 mii mc (judeţul Argeş), 443.113 mii mc (regiunea Sud Muntenia) 

și, respectiv, de 3.156.056 mii mc la nivel naţional. 
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Calculând consumul pe cap de locuitor pentru uz casnic la fiecare nivel, rezultă că în municipiul 

Pitești consumul a fost de 241,26 mc/locuitor, în județul Argeș de 155,78 mc/locuitor, în 

regiunea Sud Muntenia de 168,60 mc/locuitor și în toată țara de 142,35 mc/locuitor, de unde 

rezultă că nivelul mediu anual de consum de gaze pe cap de locuitor la nivelul municipiului 

Pitești se situează peste consumul mediu anual pentru uz casnic, pe cap de locuitor, la nivel 

național. 

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția lungimii rețelei de distribuție a gazului natural la 

nivelul municipiului. 

 

Tabel 4.11. Evoluția lungimii rețelei de distribuție a gazului natural 

Evoluția lungimii rețelei de distribuție a gazului natural din Municipiul Pitești  

Ani 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Lungime (km) 185,4 191,2 191,2 191,7 195,6 197,1 183,1 

Ani 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lungime (km) 185,4 198 202,5 209,2 214,3 216,5 217,7 

Ani 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lungime (km) 218,9 204,2 215,4 231,2 217,9 217,9 227,7 

Ani 2014 2015 2016 2017    

Lungime (km) 235,2 240,2 244,2 245,4    

Sursa: INS 

Conform tabelului se observă o creștere continuă a lungimii rețelei de distribuție a gazului 

natural la nivelul municipiului. 

În tabelul următor se prezintă evoluția consumului de gaz natural la nivelul municipiului. 

 

Tabel 4.12. Evoluția consumului de gaz natural 

Evoluția consumului de gaz natural din Municipiul Pitești 

Consum total de gaz natural 

Ani 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Consum total 

de gaz natural 

(miiNm3) 

104967 118081 150562 286175 272151 300779 252932 215800 149220 146552 

Ani 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Consum total 

de gaz natural 

(miiNm3) 

205796 189632 165486 148801 128778 123754 123374 126616 
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Consum gaz natural consumatori casnici  

Ani 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Consum de 

gaz natural 

(miiNm3) 

25280 24024 24150 28329 28877 28496 26995 22848 24112 31860 

Ani 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Consum de 

gaz natural 

(miiNm3) 

34051 37120 37280 38130 37166 37976 38976 42379 

  

Sursa: INS 

 

Din tabel se pot deduce cu ușurință care sunt anii în care a avut loc o contracție a activităților 

industriale în funcție de scăderea consumului de gaz. 

Distribuția gazului natural în Municipiul Pitești este asigurată prin intermediul S.C. Distrigaz 

Sud Rețele care deține calitatea de operator al sistemului de distribuție gaze naturale. 

Conform legislației specifice din domeniul gazelor naturale, sistemul de distribuție reprezintă 

”ansamblul compus din conducte, instalații de reglare – măsurare, aparate și accesorii, care 

funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de 

utilizare”. 

Calculând consumul pe cap de locuitor pentru uz casnic la fiecare nivel, rezultă că în municipiul 

Pitești consumul a fost de 241,26 mc/locuitor, în județul Argeș de 155,78 mc/locuitor, în 

regiunea Sud Muntenia de 168,60 mc/locuitor și în toată țara de 142,35 mc/locuitor, de unde 

rezultă că nivelul mediu anual de consum de gaze pe cap de locuitor la nivelul municipiului 

Pitești se situează peste consumul mediu anual pentru uz casnic, pe cap de locuitor, la nivel 

național. 

Alimentarea cu energie termică centralizată în Municipiul Pitești este asigurată de S.C. TERMO 

CALOR CONFORT S.A. Activitatea principală a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A este 

producerea, transportul, distribuția şi furnizarea energiei termice pentru populația racordată 

la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. 

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Pitești se realizează 

centralizat, printr-un sistem de tip radial alimentat din Centralele Termice de Zonă şi Centrale 

Termice de Cvartal. 

Până în luna iunie 2009, producția de energie termică s-a realizat în CET Sud şi CET Găvana în 

regim de cogenerare. Începând cu luna iulie 2009, în urma falimentului S.C. Termoficare 2.000 

S.A., s-a utilizat o singură sursă de producere a energiei termice - CET Găvana, fiind 

considerată o sursă mai flexibilă, putând fi reglată în funcție de cerere. În anul 2014, s-a oprit 
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producția de energie termică - CET Găvana și s-a trecut la utilizarea centralelor termice de 

zonă şi cvartal. 

Centralele termice de zona si de cvartal sunt echipate cu: 

❖ cazane de apă caldă având temperaturi nominale tur/retur de funcționare de 90/700C, 

prevăzute cu arzătoare ce funcționează pe gaze naturale,  cu emisii reduse de noxe. 

❖ pompe de circulație şi de recirculație apă pentru cazan; 

❖ pompă de circulație agent termic primar pentru schimbătorul de căldură încălzire; 

❖ pompă de circulație agent termic primar pentru schimbătorul de căldură pentru a.c.c.; 

❖ pompa de adaos; 

❖ stație de dedurizare apa; 

❖ coșuri metalice de fum; 

❖ instalație de automatizare. 

Transportul energiei termice se realizează prin rețelele primare de la centralele termice din 

zonă până la punctele termice, iar din acest punct se distribuie consumatorilor prin rețelele 

secundare de încălzire şi de apă caldă de consum. Rețelele de distribuție sunt de tip 

arborescent, pornind din puncte termice, alimentate din centrale termice de zonă şi din 

centralele termice de cvartal, ramificând-se spre consumatori. Rețelele de distribuție sunt 

amplasate pe sub carosabil, trotuar, cât şi sub spațiul verde. 

Sistemul de distribuție a energiei termice include toate punctele termice (PT) şi module 

termice (MT) şi rețelele de distribuție (sau secundare) pentru încălzire şi apă caldă de consum. 

Sistemul este conceput pentru a distribui energia termică din punctele termice şi modulele 

termice la blocuri şi conține un sistem cu două conducte tur-retur de încălzire, o conductă 

pentru apă caldă de consum, precum şi o conductă de recirculație pentru apă caldă de 

consum. Rețeaua de distribuție are o lungime totală de 230 km, în amplasare subteran, cu 

diametre cuprinse în intervalul 25-250 mm. 

Producerea apei calde de consum şi a apei calde pentru încălzire se realizează prin intermediu 

a 92 de puncte termice şi module termice. Punctele termice au fost echipate în perioada 1998 

– 2002 cu schimbătoare de căldură cu plăci de fabricație Alfa-Laval Suedia (tip M6, M10 şi 

M15) şi VICARB România  (tip V28 şi V45). Modulele termice au fost realizate în perioada 

2002-2007 pentru alimentarea consumatorilor termici situați la distanţe mai mari de punctele 

termice, în vederea reducerii pierderilor în rețelele secundare. În intervalul 2008 – 2010, în 

vederea reducerii consumului de energie electrică, s-au montat un număr de 84 de pompe de 

circulație cu turație variabilă. Gradul de automatizare al modulelor termice este de 100%, iar 

cel al punctelor termice de 40%. Gradul de contorizare la nivel de branșament este de 100%. 
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Fig. 4.6. Harta rețelei de termoficare din Municipiul Pitești 

 

Sursa: Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 – 2020 

 

 

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea şi reabilitarea rețelelor secundare de 

distribuție a energiei termice aferente unui număr de 27 de puncte termice, astfel că 

aproximativ 30% din conductele secundare de distribuție au fost realizate cu țeavă preizolată. 

Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeavă OL-Zn şi izolație cu vată 

minerală), uzura conductelor fiind apreciată la 55%. 

În cadrul programului de investiții „Reabilitare şi modernizare  a rețelelor termice de 

distribuție a agentului termic şi a unor rețele termice de transport din municipiul Pitești”, 

derulat de Primăria Municipiului Pitești cu cofinanțare prin programul „Termoficare 2006-

2020 căldură şi confort”, început în anul 2014, s-au realizat până în prezent lucrări de 

reabilitare şi modernizare  a rețelelor termice de distribuție a agentului termic aferente 

punctelor termice 715, 1005 si 1006. 

Numărul apartamentelor alimentate inițial din sistemul centralizat a fost de 56.600 de 

apartamente, ajungând în anul 2018 la 21.570 apartamente racordate la SACET, rezultând un 

grad de branșare mult redus, deoarece consumul  de energie termică s-a redus de la an la an, 

din cauze multiple: dispariția unor consumatori industriali, debranșarea unor consumatori 

industriali şi casnici care şi-au instalat surse proprii, contorizarea de branșament, contorizarea 

individuală, urmată de reducerea consumului. 
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În ceea ce privește nivelul de eficiență energetică a clădirilor rezidențiale şi comerciale din 

Municipiul Pitești, trebuie remarcat faptul că, în timp ce edificiile nou construite îndeplinesc 

cerințele minime de performanță energetică prevăzute de Legea nr. 372/2005, activitatea de 

reabilitare a clădirilor multietajate existente a fost redusă. 

4.5.4. Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă 

Apa potabilă este asigurată în regim centralizat la nivelul întregului Municipiu din sursa de 

suprafaţă din lacul de acumulare Budeasca, prin staţia de tratare a apei „ Uzina de apă 

Budeasa”, situată pe râul Argeş şi captarea subterană Mărăcineni.  

Responsabil cu distribuirea apei potabile în Municipiul Piteşti este SC Apă Canal 2000 SA, 

operator regional specializat în domeniul producerii şi distribuirii apei potabile şi colectării, 

epurării şi evacuării în emisar a apelor uzate, prestând servicii pentru peste 350.000 locuitori 

echivalenţi. Este o societate comercială pe actiuni, cu capital integral de stat, acţionari fiind 

Municipiului Piteşti (deţinând cca. 90% din capitalul social al societăţii), Judeţul Argeş şi alte 

14 localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges (ADIA). Societatea îşi 

are rădacinile în fosta intreprindere de Gospodărie Comunală şi Locativă. 

Societatea Apă Canal 2000 a devenit prima companie de apă din ţară care a implementat un 

sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate şi securitate ocupaţională, reuşind 

să răspundă astfel tuturor cerinţelor standardelor internaţionale din domeniul sistemelor de 

management. 

Sistemul existent de alimentare cu apă constă din următoarele elemente: 

- Surse de apă brută: surse de suprafaţă şi subterane; 

- Staţie de tratare apă (uzina de apă Budeasca); 

- Conducte de aducţiune şi staţii de pompare apă; 

- Rezervoare de înmagazinare şi staţii de clorinare; 

- Reţea de distribuţie. 
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Sistemul de apă al municipiului dispune de surse de apă car provin atât din surse de apă de 

suprafaţă cât şi din subteran, conform următorului tabel: 

 

Tabel 4.13. Surse de apă 

Tip captare Nume captare Localităţi principale alimentate 

din aceasta sursă 

Observaţii 

Suprafaţă Lacul Budeasa Piteşti Sursa principală, în 

administrarea A.B.A. 

Argeş-Vedea 

Suprafaţă Lacul Bascov Piteşti Sursa în rezevă a 

Sistemului Piteşti 

Subteran Mărăcineni I Piteşti Sursa în conservare 

Subteran Mărăcineni II Piteşti Sursa în conservare 

Subteran Mărăcineni III Piteşti Sursa în conservare 

 

Sursa de apă de suprafaţă: 

Sursa de suprafaţă a sistemului zonal de alimentare cu apă Piteşti este lacul Budeasa. Acesta 

este localizat în sectorul V al cursului de apă al râului Argeş şi are un volum util de 27,88 

milioane m3 asigurând astfel, 100 % din necesarul de apă al zonei Municipiului Piteşti. 

Regimul hidrologic al Lacului Budeasa este dependent de precipitaţii  prezentând variaţii mari 

anuale şi sezoniere. Lacul are volumul maxim de apă primăvara,  în lunile martie-aprilie, 

condiţionat de precipitaţii, şi volumul minim toamna târziu. 

Odată cu intensificarea activităţilor umane, are loc o creştere apreciabilă în apa lacului a 

materiilor nutritive provenite din poluarea aerului, fertilizarea solului şi deversarea de ape 

uzate menajere şi industriale. Această creştere atrage după sine o creştere accentuată a 

ritmului procesului de eutrofizare. 

Captarea Budeasa  a fost pusă în funcţiune în anul 1981 şi are în prezent un debit instalat de 

2.100 1/s. Apa este preluată prin intermediul a 3 prize pe verticală, dispuse astfel: 

- priza  mal drept  în culeea barajului poate prelua  apa brută de Ia  suprafaţă sau adâncime  

medie (captarea de suprafaţă între cotele 301,00- 297,50 mdMN, iar captarea de 

semiadâncime între cotele 301,00- 292,00 mdMN); priza mal stâng cu o singură fereastră 

având cota pragului inferior Ia 287,4 mdMN; 

- priza de fund (de rezervă) de tip tiroleză (cota inferioară 283,4 mdMN, respectiv cota 

superioară 286,0 mdMN). 
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Captarea de apă Bascov, constituie priza de rezervă a Sistemului Piteşti şi a fost pusă în 

funcţiune în anul 1970. Această captare este situată pe malul stâng al barajului Bascov.  Pentru 

captarea apei construcţia a fost echipată cu 3 pompe tip Dunărea - 450V, site rotative pentru 

reţinerea plutitorilor  şi 2 batardouri pentru izolarea circuitelor spre staţie, din care: două 

pompe (Q = 5.900-8.700 mdh, H = 5,2- 10,4 mCA) şi o pompă (Q = 1.850-2.900 mc/h, H = 4- 

9,5 mCA). 

Apa brută captată este apoi transportată Ia Uzina de apă Budeasa. 

 

Sursa de apă subterană: 

• Captarea Mărăcineni I (Qmax= 66 1/s) 

Această captare este compusă din 99 de foraje (72 în funcţiune), situate în sudul comunei 

Mărăcieni, între albiile Râului Argeş şi Râului Doamnei. Apa este prelevată prin sifonare cu 

două conducte  (Dn = 500 mm). Puţurile sunt amplasate de o parte şi de alta a drumului 

naţional, DN 73 Piteşti-Câmpulung. 

- Aripa Râului Argeş (L = 2.300 m) cuprinde 41 de foraje de mică adâncime (12,0- 15,8 

m) şi 3 foraje de mare adâncime (H = 120m). 

- Aripa Râului Doamnei (L = 700 m) este alcatuită din 28 de foraje de mică adâncime 

(12,5-15,8m), desfăşurându-se între DN 73 şi malul drept al Râului Doamnei. 

Staţia de pompare aferentă captării Mărăcineni I este amplasată în zona mediană a frontului 

de captare, pe partea stângă a DN73 şi este alcatuită din: 

- 4 pompe centrifuge (Q = 360 mc/h, H = 70 mCA), fiecare montată cu câte un cilindru 

de aspiraţie, folosind sistemul de amorsare existent cu cazan de vacuum; 

- 2 pompe (Q = 22 mdh, H = 80 mCA), care aspiră amestecul apă-clor; 

- 2 pompe de vid MIL 65 (Q =50 mc/h, H = 25 mCA), care crează vacuumul pe conductele 

de aspiraţie. 

• Captarea Mărăcineni II (Qmax= 38,81 /s) 

Captarea este amplasată Ia 300 m amonte faţă de podul rutier de pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, 

în zona nordică a Municipiului Piteşti, pe malul drept al Râului Doamnei. Captarea  Mărăcineni 

II cuprinde 2 părţi, una deserveşte Mărăcineni şi cealaltă Ștefăneşti. 

Este constituită din 13 foraje, din care 10 de mică adâncime (H = 11,5 - 15 m) şi 3 foraje de 

mare adâncime (H = 80 m). Apa este captată prin sifonare într-un puţ colector. Staţia de 

pompare este amplasată în partea centrală a frontului şi este alcatuită din: 

- 2 pompe (Q = 180 mc/h, H = 80 mCA); 

- 1 pompă (Q = 500 mc/h, H = 80 mCA); 

- 2 pompe MIL 502 (Q = 50 me/h), utilizate pentru creearea vacuumului; 

- 1 pompă de epuisment (Q = 5 mc/h, H = 8 mCA). 

În prezent această captare se află în conservare. 
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• Captarea Mărăcineni  Ill (Qmax= 38 81/s) 

Captarea este situată în zona nord-estică a Municipiului Piteşti Ia circa 150 m amonte de podul 

rutier de pe DN7, pe malul stâng al Râului Argeş.  Acest front de captare a fost pus în funcţiune 

în anul 1969 şi este alcătuit din 9 foraje de mică adâncime (12,0 - 13,5 m). Apa este captată 

prin sifonare într-un puţ colector. Staţia de pompare este alcatuită din: 

- 3 pompe (Q = 180 mc/h, H = 80 mCA); 

- 2 pompe MIL 502 (Q = 50 me/h), utilizate pentru creearea vacuumului.  

În prezent, această captare se află în conservare. 

De Ia captarea  Budeasa, apa  este transportată până  în zona  barajului acumulării  Bascov,  

prin  două conducte PREMO ( Dn 1.200 mm, L=2.900 m, fiecare), iar de aici prin două conducte 

OL (Dn=1.000 mm, L=1.200 m. fiecare), până Ia staţia de tratare apă Budeasa. Cele două 

conducte  On 1.200 mm PREMO sunt pozate în zona exterioară a digului mal drept al 

acumulării Bascov până Ia cca. 50 m aval de barajul acesteia, unde supratraversează râul Argeş 

şi canalul de fuga al CHE Bascov. Pe malul stâng sunt prevăzute două cămine de vane situate 

Ia cca. 10- 15 m amonte de punctul de joncţiune cu cele două conducte On 1.000 mm ce 

transportă apa de Ia captarea Bascov spre staţia de tratare Budeasa. Până Ia punctul de 

joncţiune, conductele Dn 1.200 mm şi Dn 1.000 mm se află în administrarea A.B.A. Argeş- 

Vedea, iar  de Ia punctul de joncţiune până Ia staţia de tratare, cele două conducte                         

Dn 1.000 m sunt administrate de SC Apă Canal 2000. 

 

Aducţiuni apă potabilă 

Principalele magistrale de transport a apei potabile de Ia staţia de tratare Budeasa spre 

complexele locale de înmagazinare şi repompare Războieni, Schitului şi Zin sunt: 

▪ Firul l (On = 800 mm) se desfăşoară pe traseul: ST Budeasa - estacada Râului Argeş - 

Calea Depozitelor - str. Eremia Grigorescu - str. Dumbravei - str. Smeurei- Complexul 

Smeura - Complexul Războieni; 

▪ Firul II (On = 800 mm) se desfăşoară pe traseul: ST Budeasa -estacada Râului Argeş - 

str. Gavenii- str. 1 Decembrie- de unde se bifurcă: 

o pe str. Schitului către Complexul Schitului; 

o str. Căpitan Cutui - pădurea Trivale - Complexul Smeura - Complexul Războieni; 

▪ Firul Ill ( On = 1.000 mm) se desfăşoară pe traseul: ST Budeasa- estacada Râului Argeş 

- cinema Lumina Cartier Gavana II de unde se bifurcă: 

o 1 tronson spre Complexul Smeura 

o 1 tronson spre pădurea Trivale – Complexul Smeura – Complexul Războieni. 

▪ Aducţiunile Firul IV ( Dn 800 mm) şi Firul V (Dn 600 mm) au fost puse în funcţiune în 

anul 1970 şi sunt realizate din tubun de beton precomprimat şi oţel. 

▪ Conducta de aducţiune staţie ST Budeasa- GA Piteşti - staţia de apă Mărăcineni                   

( PAFSIN,  Dn= 400 mm) - realizată  prin POS Mediu; 
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▪ Conducta de aducţiune Piteşti - Bascov ( PEID, De 250,De  315, Dn400mm) - realizată  

prin POS Mediu; 

▪ Conducta de aducţiune  GA Darzu - Cămin de intersecţie Bradu ( PEID,  De 315 mm ) - 

realizată  prin POS Mediu. 

Lungimea totală a conductelor existente de aducţiune apă potabilă este de 33,7 km. 

 

Staţia de tratare 

Staţia de tratare  a apei Budeasa cu o capacitate de 1.540 1/s a fost dezvoltată în ultimii 

40 de ani.  

În componenţa Staţiei de tratare Budeasa  intră: 

▪ Linia I a apei (pusă în funcţiune  în 2010 cu  o capacitate  805 1/s): 

o cameră  de măsurare apă brută (reabilitată în cadrul Măsurii ISPA  

2003/R0/16/P/PE/026), constând  dintr-un  cămin de vane şi 2 debitmetrie  

o 2 camere  de  amestec  şi distribuţie, dotate  cu mixere  rapide  pentru  

amestecul apei brute  cu reactivii  de coagulare (sulfat  de aluminiu, lapte de 

var, dioxid de clor pentru  preclorare, cărbune activ  şi polimer folosit ca 

adjuvant pentru  formarea flocoanelor); din cele 2 camere de amestec, apa 

este direcţionată către floculatoare prin 2 vane stavilar; 

o coagulare-floculare şi decantor lamelar  (obiect  nou realizat  în cadrul  Măsurii  

ISPA  2003/R0/16/P/PE/026) constând  în : 

▪ 8 floculatoare dotate cu mixere cu viteză lentă ce au rolul de a ajuta Ia 

formarea  flocoanelor; din floculatoare, apa este direcţionată prin 2 

canale  în modulele lamelare; 

▪ 2 module  lamelare prevăzute cu un pod  raclor  pentru  colectarea 

nămolului, o conductă din oţel inox prin intermediul căreia nămolul  

este  direcţionat către  sala pompelor de nămol;  în modulul  lamelar  

apa are  un circuit  ascensional, trece prin lamelele ce sunt poziţionate 

Ia 45° faţă de orizontală  şi ajunge  în 3 jgheaburi colectoare ce 

direcţionează apa către canalul colector  şi de aici către filtre; 

o staţia de filtre nr.1 alcătuită din 10 filtre rapide (S = 101 mp fiecare) formate 

din câte 2 cuve gemene prevăzute cu sistem de drenaj care constă în: plăci cu 

crepine, strat de nisip cuarţos  granulometrie 0,5-3,0  mm şi 0,85-2,0 mm. 

Aceasta a fost proiectata şi pusă în funcţiune  în 1964-1965. 

o 2 bazine  pentru înmagazinarea apei potabile  R (V = 2x4800 me); 

o staţia de pompare  nr. 1 echipată  cu : 2 pompe  (Qpompa =2.550 mc/h,  H = 

15 mCA), folosite Ia spalarea filtrelor  care aspiră  dintr-un  rezervor pentru  

spălarea  inversă a filtrelor (obiect  nou realizat  în cadrul Măsurii ISPA 

2003/R0/16/P/PE/026), 4 pompe (Q = 1.000 mc/h, H =55 mCA) folosite Ia 

pomparea apei din rezervoarele R1 şi R2 în gospoăariile de apă Războieni, 
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Smeura şi Schitului şi 2 pompe (Q = 1.400 mc/h, H = 18 mCA)  folosite pentru 

pomparea apei în gospodăria de apă ZIN. 

 

 

▪ Linia II a apei (pusă  în funcţiune în 1982,  capacitate 735 1/s): 

o bazin de amestec  nr.2, circular  (0 = 6,5 m) prevăzut cu 2 camere de distribuţie; 

din a doua cameră,  apa este transportată către decantorul suspensional prin 

conductă OL (Dn = 800 mm); 

o decantor suspensional prevăzut cu zonă de amestec şi contact, zonă 

intermediară, zonă de limpezire, pod raclor ce acţionează lama racloare în 

vederea colectării nămolului, conducta Ol (Dn = 1000 mm) prin intermediul 

căreia apa decantată este trasnportată către staţia de filtre nr. 2; 

o staţia de filtre nr. 2 alcatuită din 3 filtre rapide (S = 105 mp fiecare), prevăzute 

cu sistem de drenaj care constă în: plăci cu crepine, strat de nisip granulat; 

o un bazin pentru  înmagazinarea apei potabile R3 (V = 2400 me); 

o staţia  de pompare nr. 2 treapta  I este  alcatuită dintr-o  electropompă (Q  =  

1.080  mc/h,  H = 68  mCA)  şi o electropompă (Q = 1.000 mc/h,  H = 55 mCA)  

care pompează apa dezinfectată către  gospodăriile de apă Războieni, Smeura  

şi Schitului. 

În rezervoare, apa filtrată este dezinfectată cu clor şi este pompată  în rezervoarele de 

înmagazinare a apei potabile amplasate în localitatea Piteşti: Războieni, Schitului, Smeura  şi 

ZIN. 

Staţia de pompare  apă tratată a fost reabilitată  prin Măsura  ISPA 2003/R0/16/P/PE/026. 

 

Staţii de pompare 

În afara staţiilor de pompare descrise Ia staţia de tratare Budeasa, sistemul zonal de 

alimentare cu apă Piteşti mai are în compunere staţii de pompare Ia rezervoarele de 

înmagazinare a apei potabile: staţia de pompare Războieni I, staţia de pompare Războieni II, 

staţia de pompare Smeura, staţia de pompare Schitului, staţia de pompare ZIN şi staţia de 

pompare Dârzului. 

Reţeaua de distribuţie existentă este de tip multilinelar şi  funcţionează  gravitaţional  (prin  

rezervoarele  de înmagazinare  apă  Războieni,  Smeura  şi Schitului  în proporţie de 45% din 

lungimea reţelei, restul de 55% realizându-se prin pompare (prin staţia de pompare 

Mărăcineni, staţia de pompare Războieni, staţia de pompare Smeura şi staţia de pompare 

Schitului). 
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Tabel 4.14. Evoluţia indicatorilor reţelei de apă potabilă 

 

 

 

U,M. 

Ani 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lungimea 

totală a reţelei 

simple de 

distribuţie a 

apei potabile 

Km 497,4 498,9 503,5 274,1 274,1 275,6 275,8 276,2 

Capacitatea 

instalaţiilor de 

producere a 

apei potabile 

 

Mc/zi 

 

184.464  

 

209.736 

 

114.150 

 

114.150 

 

133.000 

 

133.000 

 

133.000 

 

133.000 

Cantitatea de 

apă potabilă 

distribuită 

consumatorilor 

Mii 

mc 
14.694 14.304 11.848 10.454 10.023 9.415 8.719 8.432 

Din care pentru 

uz casnic 

 
7.225 9.968 6.489 6.489 6.360 6.226 6.057 6.056 

Sursa: INS 

 

 

Tabel 4.15. Cantitatea de apă rece şi canal furnizată consumatorilor casnici, publici, industriali din 

Municipiul Piteşti 

Denumire 

consumatori 

2012 2013 2014 2015 2016 

(mc) (mc) (mc) (mc) (mc) 

APA 

Consumatori casnici 6,360,027.09 6,225,618.07 6,057,011.01 6,055,799.87 5,122,784.26 

Agenţi economici 2,269,797.47 1,818,754.18 1,367,861.33 1,095,728.00 866,920.93 

Instituţii Bugetare şi 

Pubice 

819,423.67 739,826.53 652,047.60 643,785.50 530,973.70 

CANAL 

Consumatori casnici 5,937,419.87 5,821,752.86 5,682,076.00 5,670,413.92 4,812,822.24 

Agenţi economici 1,464,947.24 1,248,691.12 1,071,095.44 950,441.76 803,700.58 
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Instituţii Bugetare şi 

Pubice 

729,776.59 686,231.15 602,903.55 585,844.40 474,579.50 

TOTAL 8,132,143.70 7,756,675.13 7,356,074.99 7,206,700.08 6,091,102.32 

Sursa: SC Apă Canal 2000 SA 

 

Din informaţiile de mai sus se poate observa o scădere a consumului de apă potabilă în 

municipiu la nivelul tuturor tipurilor de consumatori. 

 

Tabel 4.16. Lungimea reţelelor de apă - canal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Lungimea totală a 

reţelei de canal 

UM - Km  

222,7 222,7 223,9 224,6 231 231,4 

Lungimea totală a 

reţelei simple de 

distribuţie a apei 

potabilă 

 

274,1 

 

275,6 

 

275,8 

 

276,2 

 

283,2 

 

284,4 

Sursa: INS 

 

Tabel 4.17. Număr consumatori branşati la apă şi canal 

Tip reţea Consumatori 

branşaţi 

2012 2013 2014 2015 2016 

APĂ Casnici 15.185 15.919 16.741 17.530 18.305 

Agenţi 

economici 

(publici 

industriali) 

 

2.810 

 

 

2.702 

 

2.721 

 

2.745 

 

2.762 

CANAL Casnici 13.728 14.567 15.488 16.338 17.219 

Agenţi 

economici 

(publici 

industriali) 

 

2.506 

 

2.413 

 

 

2.438 

 

 

2.470 

 

 

2.494 

 

Sursa: SC Apă Canal 2000 SA 
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În tabelul numărul 4.18 se prezintă evoluția cantității anuale totale de apă potabilă vândută 

în Municipiul Pitești pe categorii de consumatori. 

 

Tabel 4.18. Evoluția cantității anuale totale de apă potabilă vândută în Municipiul Pitești pe categorii 

de consumatori 

Ani U.M 2015 2016 2017 

Consum casnic m3/an 6.056 6.091 6.186 

Consum non-casnic m3/an 2.376 2.215 1.724 

Total consum apă m3/an 8.432 8.306 7.910 

 

Avându-se în vedere datele prezentate în tabelul de mai sus, în figura numărul 4.11 se prezintă 

ponderea cantității anuale totale de apă potabilă vândută în Municipiul Pitești pe tip de 

consumatori. 

 

 
Fig. 4.7. Ponderea cantității anuale totale de apă potabilă vândută în Municipiul Pitești pe tip de 

consumatori, în anul 2015 

 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
72 

 
Fig. 4.8. Ponderea cantității anuale totale de apă potabilă vândută în Municipiul Pitești pe tip de 

consumatori, în anul 2016 

 

                       
Fig. 4.9. Ponderea cantității anuale totale de apă potabilă vândută în Municipiul Pitești pe tip de 

consumatori, în anul 2017 

 

Conform informațiilor analizate, se poate observa tendința de creştere a cantității anuale 

totale de apă potabilă vândută către consumatorii casnici și tendința de scădere a  cantității 

anuale totale de apă potabilă vândută către consumatorii non-casnici. 

 

Tabel 4.19. Indicatori importanți ai sectorului de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Pitești 

Nr. 

crt. 

Date privind sectorul apă-canal-alimentarea cu 

apă potabilă 
U.M. 2016 2017 

1 Lungime rețea de alimentare cu apă potabilă km 283,2 km 284,4 km 

 

27%

73%

Ponderea cantității anuale totale de apă potabilă 
vândută în Municipiul Pitești, în anul 2016

consum non-casnic

consum casnic
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Conform tabelului numărul 4.19 se observă că lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă 

a Municipiului Pitești a rămas constantă în perioada 2016-2017. 

 

Tabel 4.20. Evoluţia consumului de apă în Municipiul Piteşti în perioada 2016-2018 

An Consum (mc/an) 

2016 16.963.939 

2017 15.932.833 

2018 1 4.080.379 

  Sursa: SC Apa canal 200 SA 

Pentru îmbunătățirea indicatorului consum specific, societatea își propune măsuri de 

extindere a branșamentelor de apă, contorizarea acestora, respectiv realizarea de racorduri 

de canalizare, conform necesităților. 

În același timp, reabilitarea rețelelor vechi se va realiza etapizat, în concordanță cu programul 

Primăriei privind modernizările stradale.  

 

Canalizare 

În ceea ce privește rețeaua de canalizare, apele uzate municipale sunt colectate printr-o rețea 

de canalizare din tuburi de beton cu deversare în Stația de epurare a municipiului Pitești.  

Gradul de acoperire cu reţea de canalizare în municipiul Piteşti este de aproximativ 99,3%.   

Sistemul de canaliare deserveşte aproximativ 98% din populaţia municipiului şi preia parţial 

apele uzate din localităţile învecinate. Aşezarea geografică a municipiului face posibilă 

folosirea colectării şi transportului gravitaţional a apei uzate către staţia de epurare situată în 

partea sudică a municipiului. 

SC Apă Canal 2000 SA este operatorul regional specializat în domeniul producerii şi distribuirii 

apei potabile şi colectării, epurării şi evacuării în emisar a apelor uzate, cu capital integrat de 

stat. 

Tabel 4.21. Rata de conectare 

 

 

Aglomerare 

 

 

Localităţi 

componente 

 

 

UAT 

Înainte de proiect 2017 

Populaţie 

totală 

Încărcare 

generată 

Rata de conectare 

curentă 

Rata de conectare 

cu dir. 

91/271/CEE-art. 

4(5) 

Nr. I.e. Nr. % Nr. % 

Piteşti Piteşti Piteşti 149.174 171.643 148.134 99,30 148.134 99,30 

 Sursa: SC Apa canal 200 SA 
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Rețeaua de canalizare la nivelul anului 2017, în lungime de 231,4 km este de tip mixt şi are 

următoarele facilităţi: sistem mixt în partea veche a oraşului - zona centrală, cartierele 

Craiovei, Războieni, Exercitiu, Banat şi Smeurei, în lungime totală de 171,5 km; sistem 

separativ în zona nouă a  oraşului   -  cartierele   Prundu,   Trivale,   Zona   Nord,  Gavana,   

Eremia   Grigorescu, Câmpineanu, Calea  Bucureşti,  Gârlei,  Nicolae  Bălcescu,  Popa  Sapca,  

Tudor Vladimirescu şi Zona lndustrială  Nord, în lungime totală de 59,9 km. 

Reţeaua de apă pluvială are o lungime totală de 82,6 km. 

În cadrul programului de finanţare  POS Mediu  au fost prevăzute  şi realizate  lucrări de 

extindere a sistemului de canalizare  din municipiul Piteşti, pe o lungime totală de 6,5 km şi 

anume extinderea  reţelelor  de  canalizare  în  Zona  Calea  Câmpulung /Laprox. =  1,516  km,  

în Zona Tancodrom /Laprox. = 3,588 km şi în Zona Tarlaua 22 / Laprox. = 1,375 km. 

Acest sistem are în componenţă  colectoare  de ape uzate menajere  şi industriale, colectoare 

de ape pluviale,  staţii de pompare apă uzată şi staţie de epurare. 

Colectoarele principale   care  asigură  transportul  apei  uzate  colectate  spre  staţia  de 

epurare SEAU Piteşti în lungime totală de 33,5 km, sunt următoarele: 

▪ canal colector  apă industrială  ZIN, începe de pe platforma situată între SC Alprom SA, 

SC Rolast SA, SC Argeşeana  SA şi are punctul terminus în zona pr. Valea Rea, unde 

intersectează  colectorul A; 

▪ canal colector A începe în zona blocuri SC Rolast, parcurge bulevardele Nicolae 

Bălcescu, Republicii, având punctul terminus în- SEAU Piteşti; 

▪ colector  zona industrială centură - începe  de Ia SC Alprom  SA şi are punctul  terminus  

în staţia de pompare intermediară, situate în str. Abatorului; 

▪ canal colector  Trivale  8  începe  Ia capătul str. Libertatii şi se racordează  în colectorul  

A lângă Teatrul Davila; 

▪ canal colector Războieni- din cartier Războieni până Ia b-dul Republicii, intersecţia  cu 

str. Craiovei; 

▪ canal colector cartier Craiovei; 

▪ canal colector cartier Prundu Bananai- SEAU Piteşti; 

▪ canal colector SPAU intermediară- SEAU Piteşti; 

▪ canal colector Ana IMEP - podul Viilor; 

▪ canal colector localitatea Stefăneşti- colector A; 

▪ canal colector zona Calea Câmpulung care preia şi apele uzate menajere din sistemul 

de canalizare Mărăcineni. 
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Tabel 4.22. Evoluţia reţelei simple de canalizare din Municipiul Piteşti 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lungimea totală a 

conductelor 

de canalizare 

(km) 

 

483,3 

 

516,3 

 

219,3 

 

222,7 

 

222,7 

 

223,9 

 

224,6 

 

231 

 

231,4 

Sursa: INS 

 

 

 

Fig. 4.10. Reţeaua de canalizare din Municipiul Piteşti 

 

Sursa: Strategia de Dezvoltare a  Municipiul Piteşti 2014-2020 
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Preţurile şi tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare–epurare 

pentru utilizatorii din aria de deservire a SC APA CANAL 2000 SA PITEȘTI, aplicate cu data de 

01.01.2017: 

 

Tabel 4.23. Peșurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare 

Specificaţie Preţ/tarif 

- fara TVA - 
Preţ/tarif 

- TVA inclus - 

lei/mc lei/mc 

Apa potabilă pentru întreaga arie de operare 3,67 4,00 

Canalizare epurare ape uzate pentru întreaga 

arie de operare 

3,79 4,51 

Canalizare ape pluviale 0,12 0,14 

Tarif de epurare pentru utilizatorii care deţin 

fosă sau bazin vidanjabil 

1,09 1,30 

Tarif grupa I de risc 0,37 0,44 

Tarif grupa II de risc 0,55 0,65 

   Sursa: SC APA CANAL 2000 SA 

Sistemul de canalizare este constituit din reţeaua de conducte şi staţii de pomparea a apei din 

anumite zone în funcţie de niveluri. 

Stația de epurare este o stație mecano-biologică cu treaptă terțiară. 

 
Fig. 4.11. Stație de epurare municipală - model 
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Schema generală de epurare se compune din următoarele trepte: 

- Epurare mecanică preliminară compusă din: 

○ stația grătarelor rare,  

○ stații de pompare apă uzată,  

○ bazinul de urgență,  

○ stația grătarelor dese,  

○ deznisipător aerat cu separator de grăsimi și măsurarea debitului de admisie,  

○ bazine decantoare primare, 

- Treapta biologică compusă din:  

○ bazine anaerobe (bazine bio P), 

○ bazine de denitrificare (bazine DN),  

○ bazine de nitrificare (bazine N),  

○ stație de suflante,  

○ bazine decantoare secundare,  

○ stație de eliminare chimică a fosfatului,  

○ stație de pompare nămol în exces și de retur,  

○ dezinfecție, 

○ stație de măsurare a debitului efluentului. 

- Linia nămolului compusă din: 

○ îngroșător gravitațional de nămol,  

○ îngroșător mecanic de nămol,  

○ stație de pompare pentru nămol și grăsimi (SPS3),  

○ fermentatoare anaerobe a nămolului (metantanc),  

○ bazine tampon pentru nămol fermentat,  

○ deshidratare mecanică a nămolului,  

○ stație de pompare supernatant. 

- Linia biogazului compusă din: 

○ gazometre,  

○ făclie biogaz,  

○ centrală termică cu bloc de cogenerare pentru recuperarea energiei, 

○ cazan de încălzire. 

Procesul tehnologic aferent stației de epurare este complet automatizat, cu posibilitatea 

acționării manuale locale în caz de necesitate. Operațiile sunt monitorizate și controlate prin 

sistemul de comandă și control automatizat (SCADA). 

Laboratorul stației urmărește zilnic indicatorii de calitate prin analize fizico-chimice. 

Nămolul rezultat din procesul de epurare al apelor uzate este îngroșat, fermentat și 

deshidratat, după care este transportat la Rampa de deșeuri, biogazul format în urma 

fermentării nămolului este acumulat în gazometru și se folosește drept combustibil pentru 

producere de agent termic, surplusul fiind utilizat de un generator de curent electric. 
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La sistemul de canalizare al municipiului Piteşti sunt racordate: 

În anul 2010 s-au finalizat lucrările la reţeaua de canalizare şi s-au pus în funcţiune 8 staţii noi 

de pompare a apei uzate amplasate în diferite zone ale municipiului Piteşti. 

În anul 2012 s-a finalizat procesul de retehnologizare a staţiei de epurare a municipiului 

Piteşti. Lucrările au fost executate în cadrul a 3 contracte de lucrări valoarea investiţiilor fiind 

de 41.750.000 euro, din care: 31.313.000 euro fonduri europene nerambursabile şi 

10.437.500 euri cofinanţare (împrumut BEI). 

În ceea ce privește sectorul apă – canal – evacuare ape uzate/canalizare aferent Municipiului 

Pitești, în tabelul numărul 4.21 se prezintă câțiva indicatori importanți aferenți anilor 2015, 

2016. 

- sistemul de canalizare  al oraşului Stefăneşti,  cu punct de racordare în colectorul A, 

înainte de descărcarea  în staţia de epurare; 

- sistemul  de  canalizare  al comunei  Bascov,  cu  punct  de  racordare  în colectorul  din 

b-dul. Nicolae Bălcescu; 

- sistemul  de  canalizare  din  localitatea   Smeura  (zonă  situată  în  vecinătatea  

cartierului Trivale), comuna Moşoaia, cu punct de racordare în colectorul din str. Calea 

Dragăşani; 

- sistemul de canalizare  al localităţii  Geamăna  (platou Prundu),  comuna Bradu,  cu 

punct  de racordare în colectorul din b-dul Petrochimiştilor; 

- sistemul de canalizare al comunei Mărăcineni, cu punct de racordare în colectorul din 

str. Calea Câmpulung. 

Reţeaua  de apă pluvială  are o lungime totală de 82,6  km şi conceptul de reţea pluvială 

reflectă existenţa  unor văi naturale  (Bascov,  Trivale,  Valea Rea,  Găvana,  Turceşti,  

Geamăna), unde  apa  pluvială   colectată   este  deversată.  Din  zona  joasă  a  oraşului   

apele  pluviale   se deversează gravitaţional în râul Argeş (debite mai mici de 10 mc/s) prin 

intermediul unui colector (On= 2,5 m, L = 1,37 km) şi prin pompare  (pentru debite mai 

mari de 10 mc/s). 

Din  totalul  lungimii  reţelei  de  canalizare  57,5  % este  formată  din  canale  stradale  cu 

diametre  reduse  Dn 20, 25 şi 30 cm. Reţeaua  de canalizare  este realizată  din tuburi din 

beton simplu  şi beton  armat  pentru  secţiunile  mari peste  100/150  em. În zona  

secţiunilor  mari  este utilizată cu precădere  secţiunea  de tip ovoid  impusă de lăţimea  

mai redusă  şi asigurarea  unor viteze minime mai mari pe timp uscat. 

Sistemul de canalizare  Piteşti cuprinde un număr total de 16.234 racorduri, dintre care: 

• 13.728 racorduri rezidenţiale; 

• 272 racorduri ale instituţiilor publice; 

• 2.234 racorduri ale agenţilor economici. 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
79 

 

Staţiile de pompare 

Pentru  evacuarea apelor  uzate  şi pluviale, sistemul de canalizare dispune de un număr 

total de 23 staţii de pompare (inclusiv cele realizate prin POS Mediu). 

Principalele staţii de pompare din sistemul de canalizare Piteşti sunt:  

- staţia de pompare intermediară pentru  ape uzate menajere şi industrial amplasată în 

Târgul din Vale are în componentă: 2 linii de grătare  (rare şi dese), un deznisipător 

longitudinal, 2 + 1 electropompe (Q = 500 1/s, H = 15 mCA); 

- staţia de pompare ape pluviale METEO I amplasată în zona  Târgul din Vale echipată 

cu 3 electropompe (Q = 3 mc/s, H = 10 mCA). 

Pe traseul reţelelor de canalizare sunt prevăzute 15 staţii de pompare apă uzată:  

• SPAU 1 amplasată în stada Bananai, echipata cu 1 + 1 electropompe şi conducta de 

refulare; 
• SPAU 2 amplasată în stada Prundu Mic, echipata cu 1 + 1 electropompe şi conducta de 

refulare; 

• SPAU 3 amplasată în bulevardul Petrochimiştilor, echipata cu 2 + 1 electropompe  şi 
conductă de refulare; 

• SPAU 4 amplasată în Calea Câmpulung, echipată cu 1 + 1 electropompe şi conductă de 
refulare; 

• SPAU 5 amplasată în Baloteşti, echipată cu 1 + 1 electropompe şi conductă de refulare; 

• SPAU 6 amplasată în strada Grigore Leu, echipată cu 1 + 1 electropompe şi conductă 
de refulare; 

• SPAU 7 amplasată în strada Petre Ispirescu, echipată cu 1 + 1 electropompe şi conductă 
de refulare; 

• SPAU 8 amplasată în strada Zamfireşti, echipată cu 1 + 1 electropompe şi conductă de 
refulare; 

• SPAU 9 amplasată în strada Toma Contescu, echipată cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 10 amplasată în strada Paul Dicu, echipata cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 11 amplasată în strada Mihai Manolescu, echipată cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 12 amplasată în strada Vişinului, echipată cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 13 amplasată în strada Victor Slăvescu, echipată cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 14 amplasată în Turceşti, echipată cu 1 + 1 electropompe; 

• SPAU 15 viroaga Trivale, echipată cu 1 + 1 electropompe cu refulare  în str. Florian 
Becescu. 

În cadrul programului de finanţare POS Mediu au fost prevăzute şi realizate lucrări de 

extindere a sistemului de canalizare din  municipiul Piteşti  şi anume construirea staţiilor  de  

pompare apă uzată (SPAU): 

• SPAU  1- Zona Tancodrom: 2 electropompe (1A+1R), Q = 27 mc/h, H = 30 mCA; 
Conducta de refulare De 110 mm, PN 6, L = 1.000 m, PElD. 

• SPAU 2 - Zona  Tancodrom: 2 electropompe (1A+1R), Q = 27 mc/h, H = 35 mCA; 
Conducta de refulare De 110 mm, PN 6, L = 760 m, PEID. 
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• SPAU 3- Zona  Tancodrom: 2 electropompe (1A+1R), Q = 18 mc/h, H = 30 mCA; 
Conducta de refulare De 110 mm, PN 6, L = 875 m, PEID. 

• SPAU- Zona Tarlaua 22: 2 electropompe  (1A+1R), Q = 27 mc/h, H = 35 mCA; Conducta 
de refulare De 110 mm, PN 6, L = 523 m, PEID. 

• SPAU 1- Zona Calea Câmpulung:  2 electropompe (1A+1R),  Q = 10,8 mc/h, H = 25 mCA; 
Conducta de refulare De 110 mm, PN 6, L =299 m, PEID. 

• SPAU 2- Zona Calea Câmpulung:  2 electropompe (1A+1R), Q = 3,6 mc/h, H = 25 mCA; 
Conducta de refulare De 110 mm, PN 6, L = 173m, PEID. 

 

 

Tabel 4.24. Indicatori importanți ai sectorului apă – canal – evacuare ape uzate/canalizare a 

Municipiului Pitești 

Nr. 

crt. 

Date privind sectorul apă – canal – evacuare ape 

uzate/canalizare 
U.M. 2016 2017 

1.  Lungime rețea canalizare (apă uzată) m2 231 km 231,6 km 

2.  Stare tehnică a rețelei - satisfăcător satisfăcător 

3.  Numărul stațiilor de epurare ape uzate existente nr. 1 1 

 

 

În tabelul numărul 4.25 se prezintă evoluția lungimii rețelei de canalizare la nivelul 

municipiului. 

Tabel 4.25. Evoluția lungimii rețelei simple a conductelor de canalizare din Municipiul 

Pitești 

 

Ani 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lungime (km) 465 468 470 470 473,6 476,5 482,4 483,3 

Ani 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lungime (km) 516,3 219,3 222,7 222,7 223,9 224,6 231 231,4 

 

4.5.5. Producție de Energie Verde 

În cursul anului 2019, Primăria Pitești a semnat contractul de finanțare aferent proiectului: 

„Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic 

din Pitești”. Proiectul a fost finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul 

Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 

Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.  



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
81 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

urbane – Bazinul Olimpic din municipiul Pitești, de la clasa energetică D la clasa energetică B, 

contribuind astfel la reducerea consumurilor energetice mari și la creșterea atractivității 

municipiului Pitești în cadrul sistemului teritorial local, regional, național și european. 

Valoarea totală a investiției este de 15.794.577,97 lei, din care valoarea eligibilă finanțată 

din fonduri europene nerambursabile este de 13.703.254,54 lei. 

Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 21 de luni.  

Lucrările de modernizare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic vor cuprinde ca 
activități principale:  

Lucrări interioare 

o refacerea finisajelor interioare - tencuieli și zugrăveli/placaje ceramice; 

o refacere pardoseli - parchet, piatră naturală, gresie, ciment mozaicat și mochetă; 

o înlocuire uși interioare; 

o amplasarea unui elevator pentru persoane cu dizabilități fizice; 

o amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilități fizice. 

 

Lucrări  exterioare 

o termoizolare pereţi exteriori, cu pastrarea nemodificata a arhitecturii de faţadă; 

o înlocuirea panourilor de fațadă, cu păstrarea nemodificată a arhitecturii; 

o zugrăvire pereţi exteriori; 

o refacerea termoizolației și a hidroizolației la nivelul terasei; 

o înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplarie aluminiu; 

o înlocuirea ușilor de acces cu tâmplarie aluminiu. 

 

Lucrări de instalații 

o se va hidroizola cuva bazinului de înot olimpic cu o membrană din PVC armat; 
o se va monta o instalație de recirculare a apei din cuva bazinului; 
o se va monta o instalație de încălzire a apei din cuva bazinului; 

o se va monta o instalație de tratare a apei din cuva bazinului; 

o distribuția apei reci și calde se va înlocui cu conducte din polipropilenă, cu inserție de 

aluminiu (inserție de fibră compozită); 

o se vor schimba obiectele sanitare; 

o se vor monta două boilere pentru preparare apă caldă menajeră, cu acumulare, de 

V=1500 litri fiecare, legate la instalația de încălzire și conectate la cate un grup de 10 

panouri solare, fiecare. Sistemul de instalație solară de producere apă caldă este 

format dintr-un număr total de 20 de panouri solare;   

o se va înlocui întreg sistemul de iluminat cu corpuri electrice cu LED. 
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4.5.6. Managementul deşeurilor 

Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de timp între 

data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu). Gestionarea deșeurilor 

cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a 

deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de deșeuri 

după închiderea lor.  

Managementul deşeurilor reprezintă ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi 

gestiune a deşeurilor. Deşeurile reprezintă în momentul de faţă una dintre cele mai mari 

probleme cu care se confruntă toate concentrările urbane, din cauza impactului lor negativ 

asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. 

În Municipiul Piteşti, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se face prin agenţi 

economici specializaţi: S.C. Salubritate 2000 S.A., S.C. Salubris S.A. şi S.C. Salpitflor Green S.A.  

Pe lângă aceştia, mai sunt şi alte societăţi care transportă cantităţi mici, în general deşeuri din 

construcţii şi demolări. 

Activitatea de curăţare a străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a locurilor publice, igienizarea 

şi regularizarea cursurilor de apă este asigurată de S.C. Salpitflor Green S.A., care mai are în 

grijă şi gospodărirea spaţiilor verzi. 

Rampa de depozitare a deşeurilor menajere din Municipiul Piteşti se află în perimetrul 

localităţii Albota. De remarcat că acest depozit ecologic de deşeuri este singurul funcţional 

din Judeţul Argeş, având o suprafaţă de 30,62 ha şi o capacitate proiectată de 3,98 milioane 

mc, din care 750 mii mc prima celulă. 

În Municipiul Piteşti şi împrejurimi funcţionează mai mulţi operatori care reciclează deşeurile 

industriale. Colectarea deşeurilor periculoase se realizează în amestec cu cele municipale 

nepericuloase. 

 

Tabel 4.26. Situaţia dotării cu eurocontainere a platformelor de colectare a deşeurilor menajere –      

SC SALUBRITATE 2000 SA 

EXPO PARC 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

1 Bloc 20 2 0 1 0 

2 Bloc 22 3 1 1 0 

3 Bloc 2 3 1 1 0 

4 Bloc  1 Câmpineanu 3 1 1 0 

5 Bloc 8-9 3 1 1 0 
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6 Bloc 10-11 2 1 1 1 

7 Bloc 12-13 3 1 1 0 

8 Bloc 14 2 0 1 0 

9 Bloc 18-19 2 1 1 0 

10 Bloc 16-17 3 1 1 0 

11 Bloc 15 2 0 1 0 

12 Bloc B1 C.Bascov 1 0 1 0 

13 Bloc B4 C.Bascov 1 0 1 0 

TOTAL 30 8 13 1 

EREMIA GRIGORESCU 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

14 Bloc M2 2 1 1 0 

15 Bloc Q2-Q3 2 1 1 1 

16 Bloc P3 3 1 1 1 

TOTAL 7 3 3 2 

DACIA 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

17 Bloc A4, scara A 2 0 1 0 

18 Bloc A4, scara D 1 0 1 1 

19 Bloc Z4 1 0 1 0 

20 Bloc Z2 1 0 1 0 

21 Bloc Z3 1 0 0 0 

22 Bloc PS 2007 Zorilor 1 1 1 0 

23 Bloc Z1 1 1 1 0 

24 Bloc A5 3 1 1 0 

25 Bloc PS5 2 1 1 0 

26 Bloc PS8 3 0 1 0 

27 Bloc PS12 3 0 1 0 

28 Bloc Petrol 2 1 1 0 

29 Bloc A4a 1 0 1 0 
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TOTAL 22 5 12 1 

BANAT I 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

30 Bloc 6 5 1 1 0 

31 Bloc C13+B2 2 0 1 0 

32 Bloc A4 6 1 1 0 

33 Bloc B5 3 1 1 0 

34 Bloc A6 4 1 1 0 

35 Bloc A7 6 1 1 0 

36 Bloc B17 4 1 1 0 

TOTAL 30 6 7 0 

CRAIOVEI – BIBESCU VODA 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

37 Bloc 53 5 1 1 0 

38 Bloc 47-50 3 1 1 0 

39 Bloc 16 6 1 1 0 

40 Bloc 18 2 1 1 1 

41 Bloc 21-22 2 0 1 0 

42 Bloc 3-4 3 1 1 0 

43 Bloc 12-13 3 0 1 0 

44 Bloc 5-6 3 1 0 0 

45 Bloc 8 2 1 1 0 

46 Bloc K 3 1 0 0 

47 Bloc P4 MASA TACERII 5 1 1 1 

48 Bloc P1-P2 TERRA SAT 6 1 1 0 

49 Bloc 29-40 3 1 1 0 

50 Bloc D EUROPA 2 1 1 0 

51 Bloc 26-28 RADULEA 3 1 1 0 

52 Bloc 24 3 1 1 0 

53 Bloc Micropiata Pepeni 2 1 1 0 
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TOTAL 56 15 15 2 

RAZBOIENI 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

54 Bloc L2 2 1 1 1 

55 Bloc L4 1 1 0 0 

56 Bloc J14 4 1 1 0 

57 Bloc J6 5 0 0 0 

58 Bloc A4 4 1 1 0 

59 Bloc D2 3 1 1 0 

60 Bloc 3-5 4 1 1 0 

61 Bloc G1 4 1 1 0 

62 Bloc D3-D4 4 1 1 0 

63 Bloc C4 3 1 1 0 

64 Bloc C5 1 1 1 0 

65 Bloc B3 6 1 1 0 

66 Bloc C1-C2 3 1 1 0 

67 Bloc J19 3 1 1 1 

68 Bloc J16 4 1 0 1 

TOTAL 51 14 13 3 

CENTRU 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

69 Bloc D4 Mavradolu 5 1 1 1 

70 Bloc D2 Cadastru 2 1 1 0 

71 Bloc E3B, Scara A,C 2 1 1 0 

72 Bloc E3, Scara B, D Loto 2 1 1 0 

73 Bloc A1-A2 Fortuna 4 1 1 0 

74 Bloc A3 Fortuna 2 0 1 0 

75 Bloc A4 2 0 1 0 

76 Bloc B16 4 0 1 0 

77 Bloc D6 2 0 1 0 
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78 Bloc D1 Curte 

Int.Bonita 

4 0 0 0 

79 Bloc 3-5 Griviţei 2 0 1 0 

80 Bloc 12 Croitorie 4 1 1 0 

81 Bloc 35 Primărie 4 1 1 1 

82 Bloc Union Pavone 7 1 1 0 

83 Bloc A7 Ana Ipătescu 1 1 1 0 

84 Bloc 4 Maternităţii 1 1 1 0 

85 Bloc Irta 3 1 1 0 

86 Bloc 138 Republicii 2 1 1 0 

87 Bloc G1 Casa Cărţii 3 1 1 0 

88 Bloc 2 Expres 5 1 1 0 

89 Bloc 13 D-na Bălaşa 

Aschiuţă 

4 1 1 0 

90 Bloc 13 D-na Bălaşa 4 1 1 0 

91 Bloc 86 Unic 4 1 1 0 

92 Bloc 89 Librăria 

Eminescu 

4 1 1 0 

93 Bloc Teiuleanu 4 1 1 0 

94 Bloc Vasicos 1 1 1 0 

95 Bloc 56 Colibri 1 0 0 0 

TOTAL 83 20 25 2 

BANAT II 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

96 Bloc 1 Leagăne 3 1 1 0 

97 Bloc 2 Brutărie 2 1 1 0 

98 Bloc P7 5 1 1 1 

99 Bloc P18-P20 6 1 1 0 

TOTAL 16 4 4 1 

TEILOR 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 
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100 Bloc 11 Duet 3 0 1 0 

101 Bloc 2 2 1 1 0 

102 Bloc 7 2 0 1 0 

TOTAL 7 1 3 0 

POPA SAPCA 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

103 Bloc B1 6 1 1 0 

104 Bloc Badrom 5 1 1 0 

105 Bloc D24 4 1 1 0 

106 Bloc Z3 6 1 1 0 

107 Bloc D26 4 1 1 0 

108 Bloc D32 3 1 1 0 

109 Bloc D29 2 0 1 0 

110 Bloc P4 4 1 1 0 

111 Bloc P9 3 1 1 0 

112 Bloc P12 2 0 1 0 

113 Bloc P14 2 1 1 0 

114 Bloc U4 1 0 1 0 

115 Bloc U5 1 0 1 0 

116 Bloc U6 2 1 1 0 

117 Bloc 25 2 0 1 0 

118 Bloc 26 2 0 1 0 

119 Bloc 27 3 0 1 0 

120 Bloc 29 5 1 1 0 

121 Bloc 31 3 1 1 0 

122 Bloc 33 3 1 1 0 

123 Bloc 35 3 1 0 0 

124 Bloc U2 Regent 6 1 1 0 

125 Bloc A9 Bazar 6 1 1 0 

126 Bloc 30 Florăriei 3 1 1 0 

127 Bloc 40 Casa de Pensii 1 0 1 0 
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128 Bloc 42 Sf. Mina 2 1 1 0 

129 Bloc D5, scara F 3 0 1 0 

130 Bloc D5, scara A 2 1 1 0 

TOTAL 89 19 27 0 

TUDOR VLADIMIRESCU 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

131 Bloc D1-D1A 3 0 1 0 

132 Bloc P2-P3 4 1 1 0 

133 Bloc D4-P20 4 1 1 0 

134 Bloc P29 4 1 0 0 

135 Bloc P12-P15 4 1 1 0 

136 Bloc C1 1 0 1 0 

TOTAL 20 4 5 0 

PRUNDU 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

137 Bloc B31 3 1 1 0 

138 Bloc B41 5 1 1 1 

139 Bloc B32 4 1 1 0 

140 Bloc B30 2 0 0 0 

141 Bloc B21-22 4 1 1 0 

142 Bloc B4 4 0 1 0 

143 Bloc B3 4 1 1 0 

144 Bloc B2 2 1 1 0 

145 Bloc B1 2 1 1 1 

146 Bloc D 6 1 1 0 

147 Bloc D2 1 1 1 0 

148 Bloc B5 3 1 1 0 

149 Bloc B10 4 1 1 0 

150 Bloc B12 2 0 1 0 

151 Bloc B15 2 1 1 1 
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152 Bloc 16 2 1 1 0 

153 Bloc B17 2 1 1 0 

154 Bloc B19 3 0 1 0 

155 Bloc B25 2 0 1 0 

156 Bloc B26 3 0 0 0 

157 Bloc 27 4 1 1 0 

158 Bloc 28 4 0 0 0 

TOTAL 68 15 19 3 

FRATI GOLEȘTI 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi metal 

Deşeuri sticlă 

159 Bloc 212 Gara 3 1 1 0 

160 Bloc S14 3 1 1 0 

161 Bloc S9 4 1 1 0 

162 Bloc S6 3 1 1 0 

TOTAL 13 4 4 0 

 

Străzile din municipiu unde au fost distribuite către persoanele fizice pubele pentru colectare 

selectivă a deşeurilor la data de 8 iulie 2014: Strada Bananai, Strada Mihnea Vodă, Strada 

Marin Preda, Strada Andrei Marinescu, Strada Prundu Mic, Strada Morile de Apă, Strada 

Emanoil Birzotescu, Bulevardul Republicii, Bulevardul Eroilor, Strada Anton Pann, Strada 

Victoriei, Strada Eremia Grigorescu şi Strada Ionescu. 

Totalul pubelelor distribuite sunt 328 bucăţi. 

 

Tabel 4.27. Situaţia platformelor de colectare a deşeurilor din zona SC SALUBRIS SA - Piteşti 

Nr. Amplasare platformă 

colectare deşeuri 

Număr containere 

Deşeuri 

menajere 

Deşeuri hârtie-

carton 

Deşeuri mase 

plastice şi 

metal 

Deşeuri sticlă 

CARTIER GAVANA 3 

1 Platforma M7A 4 1 1 1 

2 Platforma C5, C6 4 1 1 1 

3 Platforma Gavana Towers 2 1 1 1 

4 Platforma B3, B4 4 1 1 1 
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5 Platforma PT 907 4 1 1 1 

6 Platforma Tera Sat (M1) 4 1 1 - 

7 Platforma B10, B12, B13 4 1 1 1 

8 Platforma A10, A11 3 1 1 1 

9 Platforma M4, M5C, N5 5 1 1 1 

10 Platforma Q7, Q8 3 1 1 1 

11 Platforma Q1, Q3 3 1 1 1 

12 Platforma A5, A6, A7, A8 4 1 1 1 

13 Platforma A2, A3 3 1 1 1 

CARTIER GAVANA 2 

14 Platforma B24, E10 4 1 1 1 

15 Platforma A41, A36 3 1 1 1 

16 Platforma B23, C17 4 1 1 1 

17 Platforma E3, E3A, E4, E5 3 1 1 1 

18 Platforma E8, A25, B24A 4    

19 Platforma F1 3 1 1 1 

20 Platforma Gen. 15 4 1 1 1 

21 Platforma D12, B22A 4 1 1 1 

22 Platforma M4, B21 3 1 1 1 

23 Platforma A29, A30 4 1 1 1 

24 Platforma B18, B19, B20 5 1 1 1 

25 Platforma D1, M6A-M8A 4 1 1 1 

CARTIER GARLEI 

26 Platforma T7A, T7B 3 1 1 1 

27 Platforma PT1216 (S6, S7) 3 1 1 1 

28 Platforma S1, S1A 4 1 1 1 

29 Platforma S5, S5A 5 1 1 1 

30 Platforma P14, P15A 3 1 1 - 

31 Platforma Cămin ANL 2 - - - 

32 Platforma P10 4 1 - 1 

33 Platforma P3A-P7A 3 1 1 1 

34 Platforma O4-O6 3 - 1 - 

35 Platforma D1, D2, P1A 4 1 1 1 
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CARTIER NORD 

36 Platforma Agip 4 1 1 1 

37 Platforma C4, C5, C6, C7 5 1 1 1 

38 Platforma C9 2 - - - 

39 Platforma Micro Piaţa B1 3 1 1 1 

40 Platforma Nord L2 - 1 1 1 

41 Platforma B4 4 1 1 1 

CARTIER ER. GRIGORESCU 

42 Platforma D2-D3 3 1 1 - 

43 Platforma D1-E1 3 - 1 1 

44 Platforma E6-E7 2 1 1 1 

45 Platforma E8-E9 2 1 1 1 

46 Platforma Negoiu IA, IB 6 - - - 

47 Platforma P10, P15 3 1 1 1 

48 Platforma R1+R1 bis 4 1 1 1 

49 Platforma P5, P6 3 1 1 1 

CARTIER NEGRU VODA 

50 Platforma P3 2 1 - 1 

51 Platforma A2 5 - - - 

52 Platforma F4-F5 2 1 1 - 

53 Platforma F1 4 - 1 - 

54 Platforma C2-C3 2 - 1 - 

55 Platforma C1 2 - 1 - 

CARTIER MARASESTI 

56 Platforma Bloc 1-3 2 - 1 - 

57 Platforma Bloc 7 1 - 1 - 

CARTIER TEILOR 

58 Platforma Bloc PS 2 3 - 1 - 

CARTIER TRIVALE 

59 Platforma Bloc 2 2 - 1 1 

60 Platforma Bloc 8-9 3 - 1 - 

61 Platforma 21 4 - 1 - 

62 Platforma 18 2 1 1 1 
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63 Platforma Bloc D1 5 1 1 - 

64 Platforma Bloc P4 Bis 2 - 1 - 

65 Platforma Bloc P5 Bis-P6 4 - 1 - 

66 Platforma Bloc D11 5 1 1 1 

67 Platforma D14 3 - 1 - 

68 Platforma Bloc 58 5 1 1 1 

69 Platforma 64-65 6 1 1 - 

70 Platforma Bloc 70-71 5 1 1 1 

71 Platforma Bloc 76-77 4 - 1 - 

72 Platforma Bloc 80 4 1 1 1 

73 Platforma Bloc P12 4 - 1 - 

74 Platforma Bloc 50-51 3 - 1 - 

75 Platforma Bloc 83 4 1 1 - 

76 Platforma Bloc 25+ANL 5 1 1 1 

77 Platforma Bloc 38 5 1 1 1 

78 Platforma Bloc 46-47 4 1 1 1 

79 Platforma Bloc 43-44 4 1 1 - 

80 Platforma Bloc 41-42 3 - 1 - 

81 Platforma Bloc 1B 3 - 1 - 

TOTAL 282 57 74 51 

 

Tabel 4.28. Cantităţile de deşeuri înregistrare  în Municipiul Piteşti (tone) 

Tip deşeu 2011 2012 2013 2014 

Deşeuri municipale în amestec 32.488,42 32.405,38 35.860,6 36.811,02 

Deşeuri stradale 2.220,72 2.501,28 2.014,42 1.608,48 

Hârtie şi carton 239,24 132,8 0 0 

Ambalaje Hârtie carton 0 0 1,6 4,4 

Materiale plastice 320,62 137,76 0 0 

Ambalaje materiale plastice 0 0 0,82 0,76 

Sticlă 35,2 101,58 0 2,54 

Ambalaje sticlă 0 0 0 0,66 

Deşeuri reciclabile nesortate 0 120,76 504,55 0 

Ambalaje reciclabile nesortate 0 0 12,5 777,3 
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Deşeuri din construcţii şi demolari 4.137,22 5.827,94 3.958,5 3.255,58 

Asfalturi 0 0 0 9,4 

Betoane 0 0 2,68 1,96 

Amestecuri betoane cărămizi, ţigle 

şi materiale ceramice 

0 0 7,54 11,44 

Pământ şi pietriş 462,58 541,12 0,36 420,78 

Pământ şi pietre 0 0 0,72 410,1 

Deşeuri pieţe 0 1,56 0 0 

Deşeuri biodegradabile 23,01 126,66 28,34 166,44 

TOTAL 39.927,01 41.896,84 42.392,63 43.480,86 

Sursa : Strategia de Dezvoltare Piteşti 2014-2020 

 

În tabelul numărul 4.27 se prezintă situația dotărilor privind mijloacele autospeciale pentru 

transportul deșeurilor municipale și stradale cu care societatea este dotată. 

 

Tabel 4.29. Situația dotărilor aferente societății de colectare deșeuri privind mijloacele autospeciale 

pentru transportul deșeurilor municipale și stradale 

Nr 

crt 
Marcă, tip, model Număr de înmatriculare 

An de 

fabricație 

Masa maximă 

autorizată (KG) 

Capacitate 

cilindrică 

Tip 

Carburant 

1.  MAN TGM AG 12 PUK 2010 18.000 6.871 Motorină 

2.  KIRCHHOF MAN TGM AG 07 PIT 2018 18.600 6.871 Motorină 

3.  MAN TGL AG 17 PIT 2012 10.800 4.580 Motorină 

4.  IVECO 2Y3C AG 95 PIT 2016 26.000 8.709 Motorină 

5.  SCANIA N321 BFE AG 97 PIT 2015 21.000 9.291 Motorină 

6.  RENAULT VI AG 21 SAL 2000 19.000 9.839 Motorină 

7.  IVECO DAILY AG 12 XPM 2006 6.500 2.998 Motorină 

8.  IVECO DAILY AG 12 XPN 2009 6.500 2.998 Motorină 

9.  SCANIA N321 TPA AG 12 XNU 2016 21.500 9.291 Motorină 

10.  MERCEDES BENZ AG 11 XAD 1998 3.500 2.299 Motorină 

11.  MAN AG 11 FDF 1998 26.000 11.967 Motorină 

12.  MAN TGX AG 11 JLY 2011 28.000 10.518 Motorină 

13.  MAN PALIFT AG 12 VVF 2001 14.500 6.871 Motorină 
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14.  MERCEDES BENZ 

ECONIC 
AG 38 PYT 2009 26.000 

6.374 Motorină 

15.  SCANIA 321 BFE IF 07 JJV 2015 2.100 9.291 Motorină 

16.  SCANIA 323 BST IF 68 PIT 2019 21.000 6.690 Motorină 

17.  SCANIA 323 BST IF 98 PIT 2019 21.000 6.690 Motorină 

18.  MAN TGA AG 54 PYT 2005 18.000 10.518 Motorină 

19.  TEREX TL65 PITEȘTI 718 2007 4.300 3.109 Motorină 

20.  CATERPILAR PITEȘTI 868 2005 5.880 3.331 Motorină 

Sursa: SC SALUBRITATE 2000 SA 

Conform informațiilor din tabel, în figura numărul 4.17 se prezintă ponderea mijloacelor 

autospeciale folosite de către societate pentru transportul deșeurilor municipale și stradale, 

în funcție de anul de fabricație. 

 

 
Fig. 4.12. Ponderea autovehiculelor în funcție de vechime 

 

Din figura de mai sus se poate observa că ponderea cea mai mare o au mijloacelor 

autospeciale care au o vechime sub 10 ani, având un procent de 50% din total mijloace 

autospeciale. 
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4.6. Schimbări climatice 

Modificarea climei conduce la creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice extreme 

precum: inundațiile, seceta, creșterea temperaturilor medii la nivel global, creșterea nivelului 

mării și micșorarea calotei glaciare. Principala cauză a schimbărilor climatice o reprezintă 

creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea acestui fenomen reprezentând o 

prioritate pentru toate statele lumii. Țara noastră a elaborat, în acest scop, Strategia 

Națională privind Schimbările Climatice care urmărește minimizarea efectelor prin 

intermediul acțiunilor de adaptare și atenuare la schimbările climatice. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Comparația temperaturilor medii lunare și a precipitațiilor în perioada 1990 - 2012 față de 

1960 - 1990 la nivelul României 

(Sursa: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion= 

Europe&ThisCcode=ROU ) 

 

În România se estimează o încălzire medie anuală de aceeași magnitudine ca cea proiectată 

la nivel European, între 0,5 ºC și 1,5 ºC, pentru perioada 2020 - 2029 și între 2,0 ºC și 5,0 ºC 

pentru 2090 - 2099, în funcție de scenariul abordat. Din punct de vedere al precipitațiilor, 

peste 90% dintre modelele utilizate, proiectează în România, pentru perioada 2090 - 2099, 

producerea de secete severe vara. 

Aceste prognoze meteorologice pe termen mediu și lung justifică apelul la acțiuni imediate 

emise de factorii de decizie care să presupună: 

- monitorizarea impactului schimbărilor climatice precum și a vulnerabilității sociale și 

economice asociate; 

- integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în strategiile de 

dezvoltare și politici la nivel sectorial, precum și armonizarea acestor măsuri între ele; 

- identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice în 

sectoarele socio - economice critice.  

În domeniul energiei din cauza efectului schimbărilor climatice se estimează o scădere a 

cererii de energie electrică pentru încălzire în timpul iernii, ca rezultat al creșterii temperaturii 

medii globale, ceea ce nu va compensa, însă, creșterea consumului de energie necesară 

funcționării aparatelor de aer condiționat și a dispozitivelor de răcire în zilele caniculare. 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=%20Europe&ThisCcode=ROU%20
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=%20Europe&ThisCcode=ROU%20
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Una din cele mai urgente direcții de acțiune în contextul schimbărilor climatice îl constituie 

adaptarea spațiului de locuit, construit. Având în vedere numărul crescut de persoane care 

trăiesc în municipii afectate de schimbările climatice, planificarea și dezvoltarea urbană 

trebuie să constituie o prioritate. O măsură de adaptare la schimbările climatice pentru spațiul 

construit, este aceea de a corecta standardele și normele de construcție existente, astfel încât 

să corespundă viitoarelor condiții climatice și a evenimentelor meteorologice extreme. O altă 

măsură de adaptare la efectele schimbărilor climatice se referă la introducerea unor sisteme 

de încălzire și răcire mai eficiente precum și informarea populației urbane cu privire la riscurile 

schimbărilor climatice. 

În sectorul transportului, pe lângă o infrastructură de transport durabilă, mijloacele de 

transport trebuie și ele să fie adaptate sau realizate astfel încât să fie reziliente la efectele 

schimbărilor climatice. Promovarea transportului alternativ cum este deplasarea pe jos sau 

cu bicicleta, adaptabil infrastructurilor existente se poate realiza prin reorganizarea spațiului 

urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14. Comparația temperaturilor înregistrate în perioada 1986 - 2005 cu scenariile de 

temperaturi corespunzătoare perioadei 2080 – 2099 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Estimarea numărului total de zile foarte reci și caniculare la nivelul României pentru 

perioada 2020 - 2039 

(Sursahttp://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Euro

pe&ThisCcode=ROU) 
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Scenariile climatice pentru perioada 2080 - 2099, raportate la 1980 - 1999, indică o încălzire 

considerabilă, iar în perioada 2080 - 2099 nu se vor mai atinge temperaturi de 0ºC. Modelele 

climatice evidențiate indică un grad sporit de ariditate, iar pentru luna august, în perioada 

2020 - 2039, acest indice atinge chiar valori caracteristice tipului de climă aridă. 

4.7. Funcţiile Municipiul Pitești în  sectorul energetic local 

Problematica complexă a utilizării eficiente a energiei în administraţia publică locală a fost 

structurată pe trei domenii în care administraţia are pârghii de intervenţie în mod direct sau 

indirect:  

Funcţia de producător de energie  

- Această funcție se manifestă prin sistemele individuale de încălzire și preparare apă 

caldă de consum în clădirile publice, 

- Producție de energie din surse regenerabile, 

Funcţia de consumator de energie  

- Clădiri şi instalaţii aferente: clădiri administrative, unităţi de învăţământ şi unităţi 

sanitare, 

- Iluminat public, 

- Transport: flotă municipală, transport public de călători.  

Iniţiator de regulamente locale 

- Regulamente locale pentru încurajarea implementării măsurilor de eficienţă energetică 

în domeniul clădirilor, 

- Folosirea eficienţei energetice şi prevenirii emisiilor drept criterii principale în evaluarea 

proiectelor municipale / achiziţii verzi, 

- Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan de mobilitate urbană durabilă, 

dezvoltare de reglementări locale în sprijinul construcţiilor durabile), 

- Încurajarea populaţiei să reducă utilizarea autoturismului personal prin introducerea de 

zone pentru pietoni, zone cu acces limitat pentru trafic, zone cu restricţii de viteză etc. 

şi încurajarea folosirii transportului în comun prin îmbunătăţirea serviciilor. 

Municipalitatea ca factor motivator 

- Politici fiscale locale pentru încurajarea investiţiilor în măsuri de eficienţă energetică, 

pentru reducerea consumului de energie, prin acordarea de facilităţi fiscale persoanelor 

fizice care execută lucrări de reabilitare termică a locuinţelor de domiciliu, în condiţiile 

legii 

- Campanii de informare: În municipii fără maşină, Zilele Municipale ale Energiei 

Inteligente, acţiuni specifice pe teme de energie şi mediu, 

- Seminarii, conferinţe pe teme de energie şi mediu, 

- Promovarea rezultatelor la nivel local, naţional şi European. 
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4.8. Cadrul de reglementare în sectorul energetic  

a) Cadrul de reglementare în sectorul energetic la nivelul anului de referinţă 

Ordonanţă nr. 22 din 20/08/2008, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 

29/08/2008, Intrare în vigoare: 01/09/2008, privind eficienţa energetică şi promovarea 

utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Ordonanţa nr. 22 asigură 

armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva 2006/32/CE (ESD).  

Analizele tehnice  au avut la bază reglementările cuprinse în legislaţia emisă de Autoritatea 

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. 

Documentul strategic ce analizează toate componentele sectorului energetic inclusiv, 

creșterea eficienței în utilizare este “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-

2020”, adoptată imediat după ce la 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru UE. 

Ulterior, această strategie a fost actualizată pentru perioada 2011-2020. 

 “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.” 

Obiectivele strategice sunt: 

- Siguranță energetică, 

- Dezvoltare durabilă, 

- Competitivitate. 

Pornind de la această strategie, Romania a realizat două PNAE, primul pentru perioada 2007-

2010, iar cel de al doilea pentru perioada 2011-2016, domeniile abordate în PAED Pitești fiind 

cu încadrarea în viziunea națională. 

 

b) Cadrul de reglementare în sectorul energetic la nivelul anului de actualizare a lucrării 

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, completată cu legea 160/2016, crează cadrul 

legal pentru elaborarea și aplicarea politicii în domeniul eficienței energetice și armonizează 

legislația națională cu Directiva 2012/27/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și 

serviciile energetice. Analizele tehnice la nivelul anului de referință ales, 2008, au avut la bază 

reglementările cuprinse în legislația emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).  

 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
99 

5. CONTEXTUL ENERGETIC NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

5.1. Context internațional 

Reducerea consumului de energie convențională prin îmbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor și instalațiilor civile sau industriale, precum și prin creșterea ponderii energiei 

produse din surse regenerabile, sunt preocupări dintre cele mai importante și actuale la nivel 

internațional, național și local, generate de cel puțin următoarele aspecte: 

- energia este esențială pentru confortul, progresul omenirii și competivitatea produselor 

necesare civilizației umane; 

- nevoia crescândă de energie determinată de explozia demografică, de creșterea 

confortului social, de expansiunea economiilor țărilor în curs de dezvoltare; 

- accentuarea dependenței economiilor lumii de resursele energetice; 

- sursele clasice de energie sunt epuizabile; 

- sursele de energie clasică sunt distribuite neuniform, deficitul de resurse energetice 

având un rol important în declanșarea sau amplificarea unor conflicte, în polarizarea 

și/sau catalizarea forțelor care afectează negativ relațiile dintre state; 

- combustibilii fosili (petrol, gaz natural și cărbune) sunt surse majore de energie care 

asigură progresul omenirii, dar și sursele majore de emisii de gaze cu efect de seră care 

pun în pericol viitorul omenirii. 

“Energia este esențială pentru dezvoltarea economică, socială și îmbunătățirea calității 

vieții…..dar, toate sursele de energie trebuie utilizate în moduri în care să respecte atmosfera, 

sănătatea umană și mediul înconjurător în întregul său” se stipulează în documentul 

“Agenda21”, adoptat în 1992, la Rio de Janeiro, de reprezentanții a 170 de state, cu ocazia 

conferinței ONU pentru Mediu și Dezvoltare (eveniment cunoscut sub numele de “Summit-ul 

Pământului”).  

Începutul secolului XXI nu aduce modificări substanțiale în profilul asigurării nevoii de energie 

a umanității, majoritatea țărilor bazându-se pe utilizarea combustibililor fosili (petrol, gaze 

naturale și cărbune).  

Combustibilii convenționali, neregenerabili, utilizați atât la producerea energiei, cât și în 

industrii creatoare de bunuri, constituie însă o resursă limitată, energia generată de aceștia 

nemaiputând fi considerată o certitudine.  

Economia mondială depinde încă de petrol și gaze, ca resurse centrale de energie, iar lupta 

pentru resurse domină geopolitica secolului XXI. 
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Pe de altă parte, producția și consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra 

mediului. Cererea tot mai mare de energie determină creșterea concentrației de 𝐶𝑂2 în 

atmosferă, din cauza metodei prin care se 

produce energia – arderea combustibililor fosili, 

fenomen asociat schimbărilor climatice. 

Influența sectorului energetic asupra 

fenomenului schimbărilor climatice este dată de 

locul pe care îl are în topul consumului de 

combustibili fosili, energia și transportul fiind 

principalele sectoare de activitate emițătoare de 

𝐶𝑂2. 

 

5.2. Cadrul de reglementare în sectorul energetic la nivelul anului 

de referință 

Documentul strategic care analizează toate componentele sectorului energetic, inclusiv 

creșterea eficienței în utilizarea finală, este Strategia Energetică a României pentru perioada 

2007 – 2020, adoptată imediat după ce la 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al 

U.E. 

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 și cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Principalele obiective 

strategice sunt reprezentate de: 

- siguranța energetică; 

- dezvoltarea durabilă; 

- competitivitatea.  

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, completată cu legea 160/2016, crează cadrul 

legal pentru elaborarea și aplicarea politicii în domeniul eficienței energetice și armonizează 

legislația națională cu Directiva 2012/27/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și 

serviciile energetice. Analizele tehnice la nivelul anului de referință ales, 2015, au avut la bază 

reglementările cuprinse în legislația emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).  
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5.3. Evoluții globale 

La nivelul anului 2030 se estimează că cererea totală de energie va ajunge la o valoare cu 

aproximativ 50% mai mare față de cea din 2003 și cea pentru petrol va fi cu aproximativ 46% 

mai mare.  

Rezervele cunoscute de petrol pot susține un nivel actual de consum doar până în anul 2040, 

iar cele de gaze naturale până în anul 2070, în timp ce rezervele de huilă asigură o perioadă 

de peste 200 de ani, chiar la o creștere a nivelului de exploatare. Previziunile indică o creștere 

a economiei ceea ce va conduce la o creștere sporită de resurse energetice.  

Într-un studiu realizat de Agenția 

Internațională pentru Energie (IEA) 

asupra structurii consumului de energie 

primară la nivel mondial, acesta indică 

pentru perioada 2010 - 2020 o creștere 

mai rapidă a ponderii surselor 

regenerabile, dar și a gazelor naturale.  

Se estimează că, la nivel global, aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice primare 

vor fi acoperite în continuare de cărbune. Concomitent cu creșterea consumului de energie 

va crește și consumul de cărbune. Datele centralizate de Consiliul Mondial al Energiei (CME) 

arată o creștere cu aproape 50% a extracției de cărbune la nivel mondial în anul 2005 față de 

anul 1980. 

Creșterea cererii de energie combinată cu factorii geopolitici, conduc la situații precum cea 

din Orientul Mijlociu, care au determinat în prima decadă a secolului XXI creșterea prețului 

țițeiului, ducând automat și la creșteri ale prețurilor gazelor naturale. 

Datorită informațiilor prezentate anterior, țările care sunt net importatoare de energie, 

trebuie să își reorienteze politicile energetice. De aceea trebuie acordată atenție asupra 

resurselor regenerabile de energie, dar și îmbunătățirii eficienței energetice. 

România ca membru al Uniunii Europene va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale 

noii politici energetice, siguranța energetică, dezvoltare durabilă și competitivitate.  

5.4. Politica europeană în domeniul energiei 

Politica europeană în domeniul energiei corespunde cu conceptul de dezvoltare durabilă și se 

referă la aspecte precum accesul consumatorilor la sursele de energie la prețuri accesibile și 

stabile, dezvoltarea durabilă a producției, transportului și consumului de energie, siguranța în 

aprovizionarea cu energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Reglementarile privind politica viitoare a UE în domeniul energie - schimbări climatice au fost 

aprobate în cadrul Consiliului European şi adoptat de Parlamentul European în decembrie 

2008. 
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Unul din elementele de bază ale politicilor europene de luptă împotriva schimbărilor climatice 

este schema UE de comerț cu emisii (ETS), lansată în 2005. 

Politica Uniunii Europene în domeniul energiei, aflată în vigoare până în anul 2020 se bazează 

pe trei obiective fundamentale, pentru care UE a propus pachete separate de reformă 

legislativă și reglementare: 

- durabilitate - subliniază preocuparea UE pentru schimbările climatice prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră GES la un nivel care să limiteze efectul de încălzire 

globală la doar 2ºC în plus față de temperaturile din era pre - industrială. În acest sens, 

în decembrie 2008 a fost aprobat Pachetul “Energie - Schimbări Climatice”; 

- competitivitate - vizează asigurarea implementării efective a pieței interne de energie; 

în acest sens, în septembrie 2008 Parlamentul European și Consiliul au adoptat cel de-

al treilea pachet legislativ pentru piața internă de energie; 

- siguranța în alimentarea cu energie - vizează reducerea vulnerabilității UE în privința 

importurilor de energie, a întreruperilor în alimentare, a posibilelor crize energetice și 

a nesiguranței privind alimentarea cu energie în viitor. 

Pentru protejarea și conservarea mediului înconjurător, politica energetică a U.E. urmărește: 

- asigurarea funcționării piețelor de energie în condiții de competitivitate; 

- asigurarea siguranței aprovizionării cu energie în Uniune; 

- promovarea eficienței energetice și a economiei de energie; 

- dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- promovarea interconectării rețelelor energetice. 

Pachetul “Energie - Schimbări Climatice”, stabilește pentru UE o serie de obiective pentru anul 

2020, cunoscute sub denumirea de “obiective 20-20-20” și anume: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE cu cel puțin 20% față de 1990; 

- creșterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului 

energetic al UE, precum și o țintă de 10%  

- biocarburanți în consumul de energie pentru transporturi; 

- îmbunătățirea eficienței energetice cu 20%. 

Implementarea prevederilor pachetului legislativ Energie - Schimbări Climatice va avea 

implicaţii majore în special asupra instalaţiilor din sectorul energetic care intră şi sub incidenţa 

Directivei 2001/81/CE privind controlul integrat al poluării. Aceste instalaţii vor trebui să 

respecte concomitent şi obligaţiile privind calitatea aerului, care conduc la reducerea emisiilor 

de substanţe poluante generate (SO2, NOx, particule). 

Măsurile privind eficiența energetică au un rol critic în garantarea atingerii la cele mai mici 

costuri a obiectivelor stabilite prin pachetul “Energie - Schimbări climatice”. Este evident că 

obiectivul de 20% referitor la eficiența energetică va contribui în mare măsură la obiectivele 

privind durabilitatea și competitivitatea în UE. Diminuarea consumului prin eficiența 
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energetică este cel mai eficient mod de a reduce dependența de combustibili fosili și de 

importuri. 

Prin acest proiect se doreşte transpunerea la nivel local a obiectivelor strategiei naţionale şi 

stabilirea unor principii pentru o dezvoltare durabilă a comunitaţii, integrând acţiuni pentru 

raţionalizarea consumurilor energetice, conservarea resurselor  şi îmbunătăţirea eficienţei 

energetice în acelaşi timp cu încurajarea dezvoltării economice şi creşterea bunăstării 

populaţiei şi a condiţiilor de sănătate. 

5.5. Politica energetică a României 

Strategia energetică a României 

urmărește îndeplinirea principalelor 

obiective ale noii politici energetice - 

mediu ale Uniunii Europene și 

anume: siguranța energetică, 

dezvoltarea durabilă și 

competitivitatea. Politica energetică 

a României se realizează în cadrul 

schimbărilor şi evoluţiilor ce au loc 

pe plan naţional şi european. În acest 

context, politica energetică a 

României trebuie să fie corelată cu documentele similare existente la nivel european pentru 

a asigura convergenţa politicii ţării noastre cu politica Uniunii Europene în domeniu. 

Producția de energie primară în România, bazată atât prin valorificarea rezervelor 

convenționale de energie primară, respectiv cărbune și hidrocarburi, cât și cele din minereu 

de uraniu, în cea mai optimistă situație, nu va crește în următoarele două trei decade. De aici, 

rezultă faptul că acoperirea creșterii cererii de energie primară va fi posibilă prin utilizarea 

surselor regenerabile de energie și prin importuri de energie primară - gaze, țiței, cărbune, 

combustibil nuclear. 

România este o țară care va rămâne dependentă de importurile de energie primară. Gradul 

de dependență va depinde de descoperirea unor noi resurse interne exploatabile, de gradul 

de integrare a surselor regenerabile de energie și de succesul măsurilor de creștere a 

eficienței energetice. 

Sursele regenerabile din România au un potențial teoretic important. Poțentialul utilizabil al 

acestor surse este mult mai mic, din cauza limitărilor tehnologice, eficienței economice și a 

restricțiilor de mediu. Având în vedere costurile ridicate de valorificare a surselor 

regenerabile, este puțin probabil ca, pe termen mediu, creșterea consumului de energie 

primară și scăderea producției interne să poată fi acoperită integral din surse regenerabile, 

ceea ce conduce la o creștere a importurilor de energie primară. Dependența importurilor de 
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energie primară a crescut continuu în ultimul deceniu de la 21,5% în anul 1999, la 27,2% în 

2008, cu un maxim de 31,9% în 2007, anul premergător declanșării crizei economice. 

Legislaţia naţională se regăseşte pe două nivele:  

- legislaţia primară: legi adoptate de Parlament, ordonanţe şi hotărâri de guvern.  

- legislaţia secundară (la nivel instituţional): ordine şi reglementări ale autorităţilor de 

reglementare competente.  

Celor două nivele se adaugă legislaţia Uniunii Europene direct aplicabilă. 

Pentru sectorul de producere energie, legislaţia comunitară în domeniul protecţiei mediului 

a fost transpusă în totalitate, fiind în curs de implementare prevederile Directivei 2001/80/CE 

privind instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. 

În vederea dezvoltării sectorului de producere a energiei electrice, legislația trebuie corelată 

cu cerinţele din domeniul mediului, ceea ce impune adoptarea unor măsuri specifice care 

constau în principal în:  

❖ realizarea investiţiilor de mediu necesare pentru respectarea prevederilor Directivei 

2001/80/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOX şi pulberi) 

proveniţi din instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind depozitarea 

deşeurilor;  

❖ respectarea prevederilor Directivei 96/61/CE pentru prevenirea şi controlul integrat al 

poluării;  

❖ reducerea emisiilor de GES (CO₂) pentru perioada 2008-2012, pentru încadrarea în 

cotele de certificate de emisii de GES alocate prin Planul Naţional de Alocare.  

Pentru atingerea obiectivelor naţionale în domeniul schimbărilor climatice, orizont de timp 

2020, măsurile necesare care trebuie adoptate corespund Memorandum-ului “Aprobarea 

valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020”, semnat de către 

Guvernul României în data de 8 iunie 2010.  

Principalele măsuri vizează următoarele:  

- dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul energiei şi schimbărilor climatice;  

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin promovarea tehnologiei de 

captare şi stocare a carbonului (CCS);  

- creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie;  

- creşterea eficienţei energetice.  

Pentru a reduce intensitatea energetică în sectoarele care au consumuri energetice mari şi 

pentru a putea îndeplini ţintele propuse în Strategia Națională în domeniul Eficienţei 

Energetice şi în Planul de Acțiune în domeniul Eficienţei Energetice aferent directivei 

2006/32/CE privind eficienţa la consumatorul final, se vor lua masuri în următoarele direcții:  
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Industrie  

- campanii de informare;  

- acorduri voluntare pe termen lung în diferite sectoare ale industriei prelucrătoare;  

- audituri energetice şi gestionarea eficientă a energiei;  

- îmbunătățirea eficienţei energetice prin susținerea finanţării prin fondurile comunitare.  

 

Transporturi  

- creşterea calităţii transportului în comun în vederea utilizării acestuia în detrimentul 

transportului cu maşini particulare;  

- extinderea transportului în comun prin noi trasee;  

- eficientizarea traficului şi parcărilor;  

- mijloace de transport în comun pentru salariaţi, asigurate de către societăţile 

economice beneficiare;  

- dezvoltarea mai mare a mijloacelor de transport pe cale de rulare în cadrul transportului 

urban (tramvaie, troleibuze);  

- creşterea eficienţei energetice a vehiculelor prin stabilirea de criterii minime de 

eficienţă;  

- introducerea de normative care să susţină vehiculele cele mai eficiente şi nepoluante;  

- utilizarea combustibililor gazoși şi a biocarburanţilor în transporturi.  

Pentru realizarea măsurilor de mai sus, o componentă esențială o reprezintă educarea 

populației în vederea acceptării şi aplicării lor pe scară largă. 

 

Rezidențial (Consumul de energie finală în clădiri: încălzire, apă caldă şi iluminat):  

- reabilitarea anvelopei prin măsuri de reabilitare termică a clădirilor;  

- eficientizarea instalațiilor termice existente;  

- eficientizarea instalațiilor de iluminat, utilizarea lămpilor cu consum redus;  

- obligativitatea aplicării prevederilor directivei şi a standardelor europene de eficienţă 

pentru clădiri noi;  

- îmbunătățirea eficienţei energetice prin susținerea finanțării utilizând fondurile 

comunitare;  

- contorizarea energiei termice la consumatorii finali;  

- intocmirea unui program de educare energetică a populației, în şcoli şi mass – media 

pentru economisirea energiei, protecția mediului şi utilizarea locală a unor resurse 

energetice regenerabile;  

 

Sectorul public  

- creşterea eficienţei şi reducerea consumului iluminatului public;  

- creşterea eficienţei şi reducerea consumului instalațiilor de alimentare cu apă;  

- îmbunătățirea eficienţei energetice la clădirile publice.  



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
106 

Agricultura  

- creşterea eficienţei şi utilizarea biocombustibililor la maşinile agricole;  

- dezvoltarea de culturi energetice atât pentru producerea de biocarburanţi, cât şi pentru 

producerea de energie electrică şi termică în cogenerare;  

- creşterea eficienţei energetice a irigaţiilor.  

Cogenerarea  

- promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;  

- identificarea şi valorificarea potențialului național de cogenerare;  

- auditare energetică a unităţilor de cogenerare;  

- reabilitări şi modernizări ale instalaţiilor existente pentru creşterea eficienţei şi 

reducerea impactului asupra mediului;  

- construcția de noi instalaţii de cogenerare, de înaltă eficienţă.  

 

5.6. Rolul autorităților locale în implementarea politicilor 

energetice 

Autoritățile locale sunt responsabile de gestionarea spațiilor publice. Acestea au un rol 

important în domenii precum amenajarea teritoriului, infrastructură, transport, agricultură, 

gestionarea peisajului cât și a resurselor, adaptarea la schimbările climatice, protecția 

împotriva inundațiilor și turismul. Acestea sunt actori cheie în atingerea obiectivelor 

europene și naționale din domeniul energiei și mediului. Realizarea tuturor acestor obiective 

nu poate fi făcută decât printr-o acţiune colectivă care să implice un efort coordonat la toate 

nivelurile: european, naţional, regional şi local. 

Institutiile reprezentative la nivel local au un rol extrem de important în desfășurarea Planului 

de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Pitești. Scopul principal al municipalității 

este de a încuraja toți oamenii care trăiesc, lucrează și investesc în Pitești să utilizeze în mod 

durabil resursele naturale și să dobândească o atitudine de protejare a mediului și a 

teritoriului local odată cu dezvoltarea economică.  

Ținând cont de rolul important al autorităților locale în identificarea și aplicarea măsurilor de 

adaptare la nivel local în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice, s-a considerat 

necesară creșterea nivelului de conștientizare a autorităților și a publicului, și modificarea 

corespunzătoare a comportamentului agenților economici, companiilor, instituțiilor și a 

populației, prin elaborarea unui Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă a Municipiului 

Pitești. În prezent, însă, rolul lor este destul de limitat în ceea ce privește influența în deciziile 

privind politicile energetice și destinația fondurilor naționale sau europene. De aceea, este 

esențial ca autoritățile locale și regionale să fie implicate îndeaproape în implementarea 

politicilor energetice. 

 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
107 

6. INVENTARUL DE REFERINȚĂ AL EMISIILOR DE CO2 

PENTRU SECTOARELE ANALIZATE 

6.1. Importanța Inventarului de Referință a Emisiilor (IRE) 

Mai puţin de 1% din atmosfera Pământului este alcătuită din vapori de apă, dioxid de carbon, 

ozon, metan, protoxid de azot şi hexaflorură de sulf, gaze cunoscute sub denumirea de gaze 

cu efect de seră. Primele cinci gaze enumerate mai sus apar în mod natural şi produc un efect 

de seră natural, capabil să menţină temperatura la nivel global mai mare cu 30°C decât în lipsa 

lor, susţinând astfel viaţa.  

Concentraţia de gaze cu efect de seră este în creştere, ca rezultat direct al activităţii umane. 

Astfel, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a căpătat, în ultimul deceniu, un loc 

privilegiat în politicile energetice şi de mediu din lumea întreagă. Efectele schimbărilor 

climatice au devenit din ce în ce mai vizibile, iar combaterea lor trebuie să devină o prioritate 

absolută a tuturor ţărilor lumii. 

Prin implementarea măsurilor propuse în PAED, cantităţile echivalente de energie electrică, 

gaz natural și combustibili care nu se mai consumă la nivelul Municipiului Pitești vor 

determina o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Cea mai importantă condiție prealabilă stabilirii planului de acțiune privind energia durabilă 

este întocmirea unui Inventar de Referință a Emisiilor (IRE).  

Inventarul de Referinţă a Emisiilor (IRE) cuantifică cantitatea de CO2 emisă ca urmare a 

consumului de energie de pe teritoriul autorităţii locale din anul de referinţă.  

Necesitatea realizării IRE este dată de stabilirea referinței față de care se vor analiza reducerile 

de emisii de gaze cu efect de seră pe care Municipiul Pitești dorește să le obțină prin aplicarea 

măsurilor de eficiență energetică. Mai mult atât, IRE permite identificarea surselor 

antropogene principale de emisii CO2 şi prioritizarea corespunzătoare a măsurilor de 

reducere. 

Datele de referinţă pentru un oraş reprezintă punctul de pornire pentru planificarea 

strategiilor de intervenție cu privire la energie și mediu. Acestea sunt ulterior utilizate pentru 

monitorizarea îmbunătățirilor rezultate.  

 

6.2. Stabilirea anului de referință 

Anul de referinţă este anul cu care vor fi comparate reducerile de emisii realizate. UE şi-a luat 

angajamentul de a reduce emisiile cu 20 % până în 2020 faţă de 1990 (Protocolul de la Kyoto), 

și cu 40% până în 2030 față de 1990 (contribuția UE determinată la nivel național, Acordul de 

la Paris). 
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Orașele care și-au asumat deja un angajament țintă pentru anul 2020 ar trebui să folosească 

în continuare același an de referință și pentru ținta 2030, pentru a se asigura că angajamentul 

pentru 2030 este o continuare a eforturilor pentru ținta 2020. 

Ținta de reducere a emisiilor de CO2 de la nivelul Municipiului Pitești pentru anul 2020 a 

utilizat ca an de referință anul 2008, așadar noile ținte pentru anii ulteriori anului 2020 sunt 

formulate tot în funcție de anul 2008. 

Pentru a monitoriza progresul înregistrat la nivelul Municipiului Pitești ca urmare a eforturilor 

întreprinse în direcția reducerii emisiilor de CO2, se va prezenta și un plan de monitorizare a 

PAED. 

 

6.3. Factorii de emisie și metodologia de calcul 

Inventarul de Referinţă al Emisiilor CO2 (IRE) este realizat în baza consumului final de energie, 

atât municipal, cât şi ne-municipal, de pe teritoriul Municipiului Pitești. 

Pentru întocmirea IRE au fost evaluate emisiile directe, rezultate ca urmare a consumului de 

combustibili (gaz natural, motorină, benzină, GPL, biocombustibili, etc), dar și emisiile 

indirecte, rezultate ca urmare a consumului de energie dintr-o rețea energetică (energie 

electrică, energie termică), de pe raza Municipiului Pitești.  

Sectoarele consumatoare de energie vizate de IRE sunt împărțite în: 

1. Clădiri, echipamente și instalații, cu subsectoarele: 

a. Clădiri, echipamente și instalații rezidențiale, 

b. Clădiri, echipamente și instalații municipale, 

c. Clădiri, echipamente și instalații terțiare, 

d. Iluminatul public municipal 

2. Transporturi, cu subsectoarele: 

a. Transportul privat și comercial, 

b. Transportul public, 

c. Parcul municipal, 

d. Tranzit localitate 

Coordonatele de întocmire ale IRE18 sunt următoarele: 

 
18 Bertoldi P. (editor), Ghid 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - 

Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA), EUR 29412 EN, Biroul de 
publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, JRC112986. 
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❖ Gazele cu efect de seră incluse – CO2, 

❖ Unitate de raportare a emisiei – tone CO2, 

❖ Anul de referinţă – 2008, 

❖ Ținta de reducere – valori absolute, 

❖ Abordare a factorilor de emisie – tip Standard (IPCC 2006) în conformitate cu 

principiile Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice IPCC, care cuprind 

toate emisiile de CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe teritoriul autorităţii 

locale, fie direct prin consum de combustibil în cadrul autorităţii locale, fie indirect prin 

consumul de combustibil aferent producerii energiei electrice consumate sau energiei 

termice/climatizare produsă pe raza acesteia şi consumate pe teritoriul autorităţii locale. 

În tabelul 6.1 se prezintă factorii de emisie standard. 

 

Tabel 6.1. FACTORI DE EMISIE CO2 PENTRU FORMELE DE ENERGIE ANALIZATE 

Forma de energie 
Factori de emisie 

standard 
U.M. Sursa 

Energie electrică* 

2008 

2013 

2018 

 

0,496 

0,312 

0,289 

t CO2/MWh 
ANRE (etichetare 

energetică) 

Energie termică** 

2008 

2013 

2018 

 

0,445 

0,453 

0,395 

t CO2/MWh IRE (determinat) 

Benzină pentru 

motoare 

0,249 t CO2/MWh IPCC (2006) 

Gazolină, diesel 0,267 t CO2/MWh IPCC (2006) 

Gaz Petrol 

Lichefiat 
0,231 t CO2/MWh IPCC (2006) 

Gaz natural 0,202 t CO2/MWh IPCC (2006) 

Păcură 0,279 t CO2/MWh IPCC (2006) 

Biocarburant 0 t CO2/MWh IPCC (2006) 

*   Factor de emisie standard pentru România 

** Factor de emisie local (determinat IRE) 
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Pentru sectorul transport, datele de activitate pentru fiecare tip de combustibil şi de vehicul, 

în conformitate cu metodologia prezentată în ghidul „Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune 

privind Energia Durabilă (PAED)”, editat de Biroul Convenţiei Primarilor, au fost calculate cu 

ajutorul formulei: 

Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = 

distanţă parcursă [km] x consum mediu [l/km] x factor de conversie [kwh/l]. 

 

Pentru anul de referinţă 2008, a fost considerat un procent minim de biocombustibil în 

carburanţii convenţionali. Astfel19, pentru combustibilul de tip Diesel se consideră un conţinut 

de biocombustibil de minimum 3% în volum (ianuarie 2008) și 4% în volum (iulie 2008). 

Factorii de conversie utilizaţi sunt prezentați în tabelul 6.2. 

 

 

Tabel 6.2. FACTORI DE CONVERSIE PENTRU CELE MAI OBIŞNUITE TIPURI DE COMBUSTIBIL PENTRU 

TRANSPORT (EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006) 

COMBUSTIBIL FACTOR DE CONVERSIE [kWh/l] 

Benzină 9,2 

Diesel 10,0 

 

Pentru consumul de gaze naturale au fost utilizate datele furnizate de Distrigaz Sud Rețele 

S.R.L, în normali metrii cubi (Nm3), la care a fost utilizată o putere calorifică superioară medie 

de Pcs=10,45 kWh/Nm3. Formula de calcul aplicată este următoarea: 

 

Nm3 gaz natural x Pcs (10,45) = kWh 

 

Cantității în MWh, i s-a aplicat factorul de emisie standard menționat în tabelul „Factori de 

emisie”.  

  

 
19 Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor carburanţi 

regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 03/08/2012, 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm.  

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
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6.4. Clădiri, echipamente/instalații și industrii 

Colectarea datelor iniţiale necesare calculului inventarului de referinţă 

La nivelul anului de referinţă 2008, inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 pentru clădiri s-

a realizat în baza datelor colectate de către Consiliul Local al municipiului Pitești de la furnizorii 

de energie electrică „CEZ Vanzare S.A”, de la furnizorii de energie termică „Termo Calor 

Confort” şi de la furnizorii de gaz metan „Distrigaz Sud Rețele S.R.L”.  

De asemenea, IRE s-a bazat și pe datele furnizate de către operatorul sistemului de iluminat 

public „Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”și de către 

operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare „Apă Canal 2000”. 

 

Tipuri de consumatori de energie evaluați în IRE 

Inventarul de referinţă s-a determinat pe baza consumurilor finale de energie efectiv 

înregistrate pe teritoriul municipiului Pitești la următoarele tipuri de clădiri: 

- Clădiri municipale 

○ Clădiri administrative aflate în administrarea municipiului Pitești 

○ Unităţi de învăţământ aflate în administrarea municipiului Pitești 

○ Unităţi sanitare aflate în administrarea municipiului Pitești 

- Clădiri ne-municipale 

○ Clădiri din sectorul rezidenţial 

○ Clădiri din sectorul terţiar. 

Separat de sectorul clădirilor, în cadrul IRE au fost contabilizate și emisiile de CO2 aferente 

următoarelor servicii comunitare de utilități publice: 

- Iluminatul public 

- Alimentarea cu apă și canalizarea 

 

6.4.1. Clădiri, echipamente/instalații și industrii din Municipiul Pitești 

În cadrul şedintei de lucru care a avut loc la sediul Primăriei municipiului Pitești, s-au analizat 

categoriile de clădiri asupra cărora se pot aplica planuri de acţiune pentru eficientizare 

energetică şi care vor fi incluse în PAED. Aceste clădiri sunt: 

- Clădirile municipale aflate sub autoritatea Consiliului Local Pitești, împărţite în 

subcategoriile: 

○ Clădiri ale unităţilor de învăţământ, 

○ Clădiri publice şi administrative, 

- Clădirile rezidenţiale. 
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6.4.1.1. Referiri la cadrul legal privind eficientizarea energetică a clădirilor şi 

scăderea emisiilor de dioxid de carbon aferente clădirilor 

Performanţa energetică a clădirii este definită în Legea nr. 372/2005 privind performanţa 

energetică a clădirilor şi reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde 

necesitaţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesitaţi care includ în principal: 

încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa 

energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul 

sau mai mulţi indicatori numerici, care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, 

caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu 

factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii 

de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează 

necesarul de energie. Performanţa energetic[ a clădirii se exprimă cu claritate şi are influenţă 

asupra emisiilor de CO2 la nivel local.  

Autoritatea locală poate acţiona pentru minimizarea emisiilor de CO2 la nivel local, prin 

iniţierea de regulamente locale în două faze determinante din viaţa clădirilor: 

❖ La faza de construcţie pentru clădirile noi, 

❖ La faza de renovare majoră pentru clădirile care se reabilitează/extind/ modernizează. 

Prin Legea 372 din 13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor, sunt stabilite 

cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi şi pentru clădirile existente 

supuse unor lucrări de modernizare, precum şi obligaţiile privind inspecţia energetică a 

cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire. 

Inspecţia energetică a cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire ale clădirii 

are ca scop determinarea performanţelor energetice ale acestora, precum şi stabilirea 

măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie şi a limitării emisiilor 

de bioxid de carbon, a gazelor şi/sau compuşilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise 

privind protecţia mediului, în conformitate cu reglementările tehnice şi legislaţia specifică în 

vigoare. 

În conformitate cu prevederile Legii 372 din 13/12/2005, modificată prin Ordonanţa de 

urgenţă nr.114/2009 şi a Legii 51/1991 privind autorizarea lucrărilor de execuţie în construcţii 

pentru emiterea autorizării de construire, este necesară prezentarea unui studiu referitor la 

eficienţa energetică a clădirii, iar la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este necesară 

prezentarea Certificatului de performanţă energetică. Aceste măsuri au impact asupra 

proiectării şi execuţiei clădirii cu implicaţii ulterioare privind reducerea emisiilor de CO2, 

cunoscut fiind faptul că o clădire eficientă energetic va consuma mai puţină energie şi deci 

emisia de bioxid de carbon se va reduce. 

În conformitate cu Legea 372/ 2005, orice tranzacţie imobiliară este însoţită de prezentarea 

unui certificat de performanţă energetică a imobilului. Această măsură are drept scop 

conştientizarea populaţiei referitor la importanţa performanţei energetice a clădirii şi la 
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cunoaşterea valorii emisiei de bioxid de carbon pentru realizarea condiţiilor de confort ale 

imobilului.  

În baza Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 11 iulie 2011, deţinătorii de orice 

fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în 

pericol sănătatea, viața, integritatea fizică şi siguranța populației şi/sau afectează calitatea 

mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu 

respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții, sunt obligați ca, din proprie 

inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - 

arhitecturală a anvelopei clădirilor. Conform Legii 153-2011, autoritățile administrației 

publice locale au obligația de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea 

programelor multianuale privind creșterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin 

reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de 

urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii. În situația în care 

deţinătorii clădirilor degradate nu iau din proprie inițiativă măsurile de realizare a lucrărilor 

de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, autorităţile 

administraţiei publice locale notifică acestora obligațiile care le revin în condițiile prezentei 

legi. Legea 153-2011 prevede şi posibilităţi de finanţare cu credite cu garanţie 

guvernamentală şi dobânzi subvenţionate, sau preluarea cheltuielilor de reabilitare de către 

autorităţile administraţiei publice locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această 

destinaţie. Prin aplicarea acestei legi rezultă o mai bună întreţinere a clădirilor, putându-se 

realiza odată cu refacerea faţadelor şi reabilitarea termică a clădirilor.  

În Monitorul Oficial nr. 9/2012 a fost publicat Ordinul nr. 2596/2011 pentru completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al viceprim-

ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor, nr. 163/540/23/2009. Acesta stabileşte că 

proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări 

de intervenţie pe cheltuiala proprie, pot beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

sau reducerii acestuia. 

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prevede “controlul consumului de 

energie în Europa și intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu 

economiile de energie și creșterea eficienţei energetice”. Conform acestei directive, statelor 

membre le revine sarcina de a efectua îmbunătăţiri semnificative ale eficienţei energetice în 

toate sectoarele. 

Ca o concluzie generală, se poate afirma că există legislaţia care să favorizeze creşterea 

performanţei energetice a clădirilor şi implicit reducerea emisiilor de bioxid de carbon şi că 
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respectarea punctelor din legislaţie prezentate mai sus, are un impact major asupra reducerii 

emisiei de bioxid de carbon în procesul de încălzire-răcire al imobilelor. 

6.4.1.2. Descrierea fondului de clădiri din Municipiul Pitești 

A. Clădiri municipale 

La nivelul Municipiului Piteşti se constată existenţa instituţiilor de învăţământ pentru toate 

nivelele de şcolarizare, atât din sectorul public, cât şi privat, cât şi a centrelor de formare şi 

reconversie profesională. Evoluția infrastructurii școlare din perioada 2008÷2018 este 

prezentată în tabelul 6.3 de mai jos. 

 

Tabel 6.3. EVOLUȚIA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PITEȘTI, PE NIVELURI DE 

INSTRUIRE20 

Indicator 2008 2013 2018 

Instituții de învățământ, din care: 66 57 62 

Învățământ preșcolar 25 18 23 

Învățământ primar și gimazial (inclusiv 

învățământul special) 
21 18 18 

Învățământ liceal 17 17 16 

Învățământ postliceal 1 2 3 

Învățământ universitar - public 1 1 1 

Învățământ universitar - privat 1 1 1 

 

Se observă că, la nivelul anului 2018, ponderea cea mai mare este reprezentată de instituțiile 

destinate învățământului preșcolar, de 37,10% din totalul instituțiilor de învățământ.  

Municipiul Piteşti este principalul furnizor de servicii de sănătate la nivel judeţean. Sistemul 

de sănătate publică este reprezentat în special prin spitale, laboratoare medicale, cabinete de 

medicină generală şi cabinete medicale şcolare şi studenţeşti. Pe de altă parte, reţeaua de 

cabinete medicale de familie, farmacii, cabinete stomatologice, laboratoarele de tehnică 

dentară şi cabinete medicale de specialitate a fost aproape complet preluată de domeniul 

privat. Evoluția infrastructurii sanitare din perioada 2008÷2018 este prezentată în tabelul 6.4 

de mai jos. 

 

 

 
20 Sursă: INS 
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Tabel 6.4. EVOLUȚIA INSTITUȚIILOR SANITARE DIN MUNICIPIUL PITEȘTI, PE CATEGORII DE UNITĂȚI21 

Indicator 
Forma de 

proprietate 
2008 2013 2018 

Spitale 
Publică 4 3 3 

Privată - 5 5 

Ambulatorii de specialitate 
Publică 1 - - 

Privată - 1 - 

Ambulatorii integrate spitalului 
Publică 3 3 3 

Privată - 2 1 

Policlinici Publică 1 - - 

Dispensare medicale Publică 1 1 1 

Centre de sanatate Publică 1 1 1 

Centre de sanatate mintala Publică - 2 2 

Centre de diagnostic si tratament Publică 1 - - 

Centre medicale de specialitate 
Publică 1 1 1 

Privată 2 4 7 

Cabinete medicale de medicina generala 
Publică - - - 

Privată 36 49 48 

Cabinete medicale scolare Publică 10 49 48 

Cabinete medicale studentesti Publică 2 2 2 

Cabinete medicale de familie 
Publică 97 93 - 

Privată 11 5 90 

Cabinete stomatologice 
Publică 34 - - 

Privată 116 224 233 

Cabinete medicale de specialitate 
Publică 24 36 - 

Privată 107 143 213 

Societate civila medicala de specialitate Privată - - 1 

Farmacii Publică 7 7 6 

 
21 Sursă: INS 
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Indicator 
Forma de 

proprietate 
2008 2013 2018 

Privată 76 56 54 

Puncte farmaceutice 
Publică 1 - 2 

Privată 3 26 78 

Depozite farmaceutice Privată 5 5 5 

Crese Publică 11 11 - 

Laboratoare medicale 
Publică 9 20 23 

Privată 4 14 19 

Laboratoare de tehnica dentara 
Publică - 1 - 

Privată 26 26 26 

Centre de transfuzie Publică 1 1 1 

Alte tipuri de cabinete medicale 
Publică 4 1 1 

Privată 10 2 - 

 

Unitățile medicale proprietate publică se află în subordinea Consiliului Județean Argeș și nu 

fac obiectul prezentei analize. Cu toate acestea, emisiile de CO2 aferente consumului de 

energie finală de la nivelul unităților sanitare vor fi cuantificate, în funcție de forma de 

proprietate, atât în categoria clădirilor terțiare cât și în categoria clădirilor municipale. 

Clădirile municipale asupra cărora se pot aplica planuri de acţiune pentru eficientizare 

energetică și de reducere a emisiilor de CO2, incluse în prezenta lucrare, sunt clădirile 

gestionate de Administrația Publică Locală a Municipiului Pitești. Situația acestor clădiri, la 

nivelul anului 2018, este prezentată în tabelul 6.5 de mai jos. 

 

Tabel 6.5. CLĂDIRI MUNICIPALE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL PITEȘTI22 

Nr. Denumire instituţie Adresa 

1. Școala gimnazială nr. 1 „Nicolae Simonide” Str. 9 Mai, nr. 50 

2. Școala gimnazială nr. 2 „Ion Minulescu” Str. Exercițiu, nr. 206 

3. Școala gimnazială nr. 3 „Ion Pillat” Str. Intrarea Rahovei nr. 6 

4. Școala gimnazială nr. 4 „Traian” Str. Traian, nr. 35 

 
22 Sursă: Program de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Pitești 
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Nr. Denumire instituţie Adresa 

5. Școala gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” Str. Râurilor, nr. 5 

6. Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Bălcescu” Str. Nicolae Bălcescu, nr. 141 

7. Școala gimnazială nr. 7 „Tudor Arghezi” Str. Horia, Cloșca și Crișan 

8. 
Școala gimnazială nr. 10 „Marin Preda” 

Str. Pictor Nicolae Grigorescu, 

nr. 37 

9. Școala gimnazială nr. 11 „Mihai Eminescu” Str. Tineretului, nr. 4 

10. Școala gimnazială nr. 12 „Negru Vodă” Str. Bradului, nr. 13 

11. Școala gimnazială nr. 13 „Mircea cel Bătrân” Str. Zimbrului, nr.3 

12. Școala gimnazială nr. 14 „Alexandru Davila” Str. Făgăraș, nr. 10 

13. Școala gimnazială nr. 15 „Adrian Păunescu” Str. Paltinului, nr.2 

14. 
Școala gimnazială nr. 16 „I. L. Caragiale” 

Str. lntrarea Petrache Poenaru, 

nr.4 

15. Școala gimnazială nr. 17 „Tudor Mușatescu” Str. Vasile Pârvan, nr. 3 

16. 
Școala gimnazială nr. 18 „Mircea Eliade” 

B-dul Petrochimiștilor, nr. 

31 

17. 
Școala gimnazială nr. 19 „Matei Basarab” 

Str. Gheorghe lonescu Gion, 

nr. 5, Gavana lll 

18. 
Școala gimnazială nr. 20 „Tudor Vladimirescu” 

Str. Călugăreni, nr. 3, Tudor 

Vladimirescu 

19. Colegiul Național „I. C. Brătianu” Str. Armand Călinescu, nr. 14 

20. Colegiul Național „Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34 

21. Colegiul Național „Alexandru Odobescu”  Str. Vasile Pârvan, nr. 1 

22. Liceul Teoretic „Ion Barbu” Str. Transilvaniei, nr. 6 

23. 

Liceul de Artă „Dinu Lipatti” 

Corp C – Str. Pătrașcu Vodă, nr. 

2 bis 

Corp B – Bd. Republicii, nr. 114 

24. Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Str. Războieni, nr. 5 

25. Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Str. Carol Davila, nr. 1 

26. Liceul Tehnologic „Dacia” Str. Henri Coandă, nr. 4 

27. Liceul Tehnologic „Astra” Str. Nicolae Dobrin, nr. 3 

28. Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu” Bd. Petrochimiștilor, nr. 23 
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Nr. Denumire instituţie Adresa 

29. Liceul cu program sportiv „Viitorul” Str. Nicolae Dobrin, nr. 5 

30. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”  Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 

31. Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Bd. I. C. Brătianu, nr. 44 

32. Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Bd. Republicii, nr. 63 

33. Liceul cu program Sportiv „Viitorul” Bd. Petrochimiștilor, nr. 31 

34. Liceul Teologic „Elim” Str. Negru Vodă, nr. 29 

35. 

Grădinița cu program prelungit nr. 1 

„Dumbrava Minunată” 
Str. G-ral Cristescu, nr. 2 bis 

36. 

Grădinița cu program prelungit nr. 2 „Primii 

Pași” 
Bd. Republicii, nr. 84 

37. 

Grădinița cu program prelungit nr. 4 „Căsuța 

Poveștilor” 
Bd. Republicii, nr. 65-92 

38. 

Grădinița cu program prelungit nr. 5 și Creșa 

nr. 5 „Floare de Colț” 
Str. Constructorilor, nr. 2A 

39. 

Grădinița cu program prelungit nr. 6 și Creșa 

nr. 6 „Luminișul Pădurii” 
Str. Frasinului, nr. 10 

40. 

Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Rază de 

Soare” 
Str. Călugăreni 

41. 

Grădinița cu program prelungit nr. 8 și Creșa 

nr. 8 „Armonia” 
Str. Independenței, nr. 20 

42. 

Grădinița cu program prelungit nr. 10 și Creșa 

nr. 10 „Albă ca Zăpada” 
Str. Stejarului, nr. 4, Gavana III 

43. 

Grădinița cu program prelungit nr. 11 și Creșa 

nr. 11 „Castelul Fermecat” 
Str. Negru Vodă, nr. 17 

44. 

Grădinița cu program prelungit nr. 13 „Micul 

Prinț” 
Str. Câmpului, nr. 20 

45. 

Grădinița cu program prelungit nr. 14 și Creșa 

nr. 14 „Aripi Deschise” 
Str. Frații Trifonescu, nr. 6-8 

46. 

Grădinița cu program prelungit nr. 18 și Creșa 

nr. 18 „Pui de Lei” 

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 

9 

47. 

Grădinița cu program prelungit nr. 19 și Creșa 

Războieni „Castelul Magic” 
Str. Pescarilor, nr. 2 

48. 

Grădinița cu program normal „Academia 

Istețel” 
Str. Dobrescu Argeș, nr. 4 
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Nr. Denumire instituţie Adresa 

49. Sediu Administrația Domeniului Public Str. Obor, nr.3 

50. 

Sediu Administrativ Grădina Zoologică Pădurea 

Trivale 
Str. Nicolae Labis, nr. 9 

51. Casa Cărții (birouri, săli de adunare) Calea Craiovei, nr.2 

52. Casa Cărții (Spațiu Expozițional) Calea Craiovei, nr.2 

53. Casa Cărții (spațiu et.1+et.2 birouri) Calea Craiovei, nr.2 

54. Filarmonica Calea Bucureşti, nr.2 

55. Poliția Locală Bd. Eroilor, nr.30 

56. 

Spațiu Adăpost de Urgență pe timp de noapte 

Nord 
Str. General Magheru 

57. 

Spațiu Adăpost de urgență pe timp de noapte 

„Speranța” 

Cartier Gavana, bl. M5A, 

parter 

58. 

Centru de reabilitare și recuperare a 

persoanelor cu dizabilități „Șanse pentru Toți” 
Str. Zorilor, nr.15 

59. Spațiu „Club Pensionari” Gavana III 

60. Spațiu „Club Pensionari” Cartier Trivale 

61. Spațiu „Club Pensionari” Cartier Prundu 

 

B. Clădiri rezidențiale 

Fondul de locuințe este caracterizat de indicatori statistici precum: locuințe existente, 

locuințe în proprietate majoritară de stat, locuințe în proprietate majoritar privată, suprafața 

locuibilă în proprietate majoritară de stat și suprafața locuibilă în proprietate majoritar 

privată.  

La nivelul anului 2008, în municipiul Pitești, aproximativ 98,5% din unitățile locative erau în 

propietate privată. Numărul total de locuințe existente în 2008 era de 62.671 cu o suprafață 

locuibilă totală de 2.358.174 m2, din care un număr de 939 locuințe în proprietate majoritară 

de stat și un număr de 61.732 locuințe în proprietate majoritar privată. În ceea ce privește 

indicatorii numărul total al locuințelor existente și suprafața locuibilă totală, se observă o 

evoluție ascendentă, la nivelul anului 2018 numărul total de locuințe ajungând la 68.253, iar 

suprafața locuibilă totală la 3.160.601 m2. 
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Evoluția fondului de locuințe rezidențiale de pe teritoriul Municipiului Pitești, din perioada 

2008÷2018, este următoarea: 

 

Tabel 6.6. FONDUL DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PITEȘTI23 

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 

Populația  181552 180890 180409 179461 178660 

Locuințe existente, din care:  62671 63285 63437 66281 66434 

Locuințe proprietate privată  61732 62346 62498 65597 65750 

Locuințe proprietate de stat  939 939 939 684 684 

Suprafața locuibilă, din care:  2358174 2388967 2401601 3025650 3038045 

Suprafața locuibilă locuințe private  2332776 2363569 2376203 3010465 3022860 

Suprafața locuibilă locuințe de stat  25398 25398 25398 15185 15185 

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Populația 178135 177635 177097 175943 175339 174481 

Locuințe existente, din care: 66635 66776 66949 67344 67705 68253 

Locuințe proprietate privată 65951 66092 66265 66660 67046 67594 

Locuințe proprietate de stat 684 684 684 684 659 659 

Suprafața locuibilă, din care: 3052554 3063916 3076978 3101260 3126931 3160601 

Suprafața locuibilă locuințe private 3037369 3048731 3061793 3086075 3112875 3146545 

Suprafața locuibilă locuințe de stat 15185 15185 15185 15185 14056 14056 

 

Suprafața locuibilă pe cap de locuitor a crescut în ultimii ani, ajungând de la 12,99 m2/locuitor 

în anul 2008 la o valoare de 18,11 m2/locuitor în anul 2018. De asemenea, și suprafața 

locuibilă medie pe locuință a crescut de la 37,63 m2/locuință în anul 2008 la o valoare de 46,31 

m2/locuință în anul 2018. 

Majoritatea locuințelor sunt situate în clădiri multietajate de tip bloc de apartamente, ce au 

o vechime mai mare de 30 de ani. În perioada 2008÷2017, ponderea caselor individuale a 

crescut, însă valoarea acesteia a rămas sub un nivel de 3% din totalul locuințelor. 

Blocurile de locuit sunt majoritar cu regim de înălțime P+4 și variază în intervalul P+1÷P+10. 

Principalele sisteme constructive practicate la construirea blocurilor au fost următoarele24: 

 
23 Sursă: INS 
24 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Pitești 2008-2020 
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- clădiri cu structură din pereți portanti și pereți de rigidizare din zidărie de cărămidă, 

cu regim de înălțime de 2 – 4 niveluri; 

- clădiri integral prefabricate, construite între anii 1978 – 1990, din panouri mari, tip 

sandviș cu structură în trei straturi, din betoane compacte BC20 - BC25, iar ca 

termoizolație vată minerală; 

- clădiri cu structură din cadre lamelare, stâlpi și rigle din beton armat monolit turnat în 

cofraje metalice sau Tego, soluții adoptate pentru blocurile cu mai mult de 5 nivele 

sau care au fost prevăzute cu spații comerciale la parter sau mezanin; 

- clădiri cu structură de tip celular cu diafragme din beton armat monolit.  

În municipiul Pitești asigurarea necesarului de energie termică pentru apartamentele situate 

în clădirile multietajate se realizează fie în sistem centralizat, prin intermediul Termocalor 

Confort, fie în sistem individual, prin intermediul centralelor termice murale ce funcționează 

cu combustibil gaz natural sau cu energie electrică (pentru preparare apă caldă menajeră).  

Evoluția numărului de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie 

termică, gestionat de către Termocalor Confort este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 6.7. CLASIFICAREA LOCUINȚELOR DUPĂ SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE25 

Indicator 2008 2013 2018 

Număr locuințe existente, din care: 62671 66635 67705 

Număr locuințe racordate la SACET 43354 25306 21570 

 

Tâmplăria blocurilor este în mare parte cea veche cu geamuri duble, ramă de lemn, două foi 

de sticlă. Procentul de înlocuire a geamurilor vechi cu cele termorezistente este de 

aproximativ 30-40%. 

Se constată că marea majoritate a clădirilor de tip locuință au acoperiș tip șarpantă care 

prezintă un grad de izolare termică foarte slab, deoarece planșeul de sub pod, de obicei, nu 

este izolat termic. 

Din punct de vedere al gradului de uzură, pe fondul unei întrețineri necorespunzătoare a 

elementelor care compun anvelopa, s-au constat următoarele: 

- neetanșeități ale hidroizolației teraselor, care au condus la degradarea izolațiilor 

termice ale acestora și la scăderea rezistenței termice; 

- din cauza lipsei totale de întreținere exterioară (deteriorarea finisajelor exterioare de 

protecție, distrugerea etanșeității rosturilor, în special a celor verticale, în cazul 

 
25 Sursă: INS, ANRE 
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panourilor mari) s-a ajuns la o diminuare a rezistenței termice a acestora, precum și la 

un aspect exterior total necorespunzător din punct de vedere estetic; 

- toate blocurile au fost construite cu tâmplărie din lemn de esență moale, cu geamuri 

prinse în cercevele cu chit, care în decursul anilor s-a degradat și a căzut, favorizând 

astfel infiltrarea aerului rece în încăperi, ceea ce a dus automat la creșterea pierderilor 

de căldură. 

În ceea ce privește echiparea cu instalații (instalații de încălzire, apă rece și caldă de consum), 

cu durata de folosință egală cu vechimea blocurilor, s-a constatat că în majoritatea cazurilor, 

acestea au un grad avansat de uzură fizică, țevi cu coroziune avansată, depuneri de piatră pe 

pereții interiori ai conductelor, toate acestea conducând la o funcționare insuficientă. În 

majoritatea cazurilor izolațiile termice din subsolurile blocurilor sunt deterioarate și de slabă 

eficiență termică. 

Casele sunt în marea majoritate cu regim P, sau P+1. Energia termică necesară încălzirii 

acestora este asigurată preponderent în sistem individual, prin folosirea de centrale pe gaz și 

centrale pe lemne sau sobe, iar încălzirea apei menajere se face prin folosirea centralelor pe 

gaz, a instalatiilor tip instant sau a boilerelor. 

Procentul de case care folosesc energii din surse regenerabile este relativ redus, deși a 

funcționat programul „Casa Verde” care facilita montarea de sisteme de preparare apă caldă 

de consum și aport la încălzire. Sistemele care s-au montat sunt unele ieftine, sunt sistemele 

ce s-au încadrat în fondurile alocate prin programul Fondului de mediu.  

 

6.4.1.3. Evaluarea consumurilor energetice ale sectorului clădiri din municipiul 

Pitești 

Datele despre consumurile energetice ale sectorului clădiri din municipiul Pitești, la nivelul 

anului de referinţă 2008, precum și evolutia consumurilor pana în anul 2018, au fost obținute 

de către Primăria Pitești de la furnizorii de energie electrică „CEZ Vânzare S.A.”, furnizorul de 

energie termică, „Termo Calor Confort S.A.” și de la furnizorii de gaz metan „Distrigaz Sud 

Retele S.R.L.”. 

Consumul final de energie reprezintă suma cantităţilor de energie utilizată în diferite sectoare 

de activitate în scopul realizării obiectivelor specifice fiecărui domeniu analizat. Nu sunt 

cuprinse cantităţile utilizate în scop ne-energetic şi cele utilizate pentru producerea altor 

combustibili. De asemenea, nu se includ consumurile în sectorul energetic şi pierderile de 

transport şi distribuţie. 

Pentru anul de referință 2008, consumul total de energie finală de la nivelul clădirilor a fost 

de 963.171 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri și forme de energie consumată după cum 

urmează: 
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Tabel 6.8. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE CLĂDIRI, AN 2008 

Anul 2008 
Energie electrică 

(MWh/an) 

Energie termică 

(MWh/an) 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri 

municipale  15.318 39.760 9.678 64.756 

Clădiri terţiare 58.964 25.323 163.667 247.954 

Clădiri 

rezidenţiale 78.611 343.463 228.387 650.461 

TOTAL CLĂDIRI 152.893 408.546 401.732 963.171 

 

 
Fig. 6.1. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe tipuri de clădiri 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai mare pondere, de 67,53% din consumul total de energie 

de la nivelul clădirilor, o aveau clădirile din sectorul rezidențial. La nivelul sectorului terțiar s-

a consumat 25,74%, iar la nivelul clădirilor municipale s-a consumat doar 6,72% din consumul 

total aferent clădirilor. 
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Fig. 6.2. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe tipuri de purtători de energie 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai importantă resursă energetică consumată a fost energia 

termică produsă în sistem centralizat, cu o pondere de 42,42% din consumul total de resurse 

energetice pentru clădiri. Gazul natural a reprezentat 41,71% din consumul total aferent 

clădirilor, în timp ce energia electrică a reprezentat doar 15,87%. 

Pentru anul 2013, consumul total de energie finală de la nivelul clădirilor a fost de 

904.898 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri și forme de energie consumată după cum 

urmează: 

Tabel 6.9. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE CLĂDIRI, AN 2013 

Anul 2013 
Energie electrică 

(MWh/an) 

Energie termică 

(MWh/an) 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri 

municipale  13.926 10.103 17.335 41.364 

Clădiri terţiare 52.783 22.076 157.737 232.596 

Clădiri 

rezidenţiale 98.085 177.922 354.931 630.938 

TOTAL CLĂDIRI 164.794 210.101 530.003 904.898 

 

Pentru anul 2018, consumul total de energie finală de la nivelul clădirilor a fost de 

882.368 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri și forme de energie consumată după cum 

urmează: 
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Tabel 6.10. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE CLĂDIRI, AN 2018 

Anul 2018 
Energie electrică 

(MWh/an) 

Energie termică 

(MWh/an) 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri 

municipale  16.719 12.783 26.544 56.046 

Clădiri terţiare 60.695 8.728 155.835 225.258 

Clădiri 

rezidenţiale 100.383 150.169 350.512 601.064 

TOTAL CLĂDIRI 177.797 171.680 532.891 882.368 

 

 
Fig. 6.3. Evoluția consumurilor de energie destinate clădirilor din perioada 2008÷2018 

 

Astfel, pentru perioada 2008÷2018, se observă o scădere a consumurilor energetice de la 

nivelul clădirilor de 80.803 MWh (8,39%). Această scădere se datorează, în primul rând, 

scăderii necesarului de energie pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră. 

 

6.4.1.4. Inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 

Așa cum a fost precizat anterior, emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final 

de energie sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie.  

Pentru anul de referință 2008, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie din 

clădiri au fost de 338.788 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de clădiri și forme de energie 

consumată după cum urmează: 
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Tabel 6.11. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE DIN CLĂDIRI, AN 2008 

Anul 2008 
Energie electrică 

(t CO2/an) 

Energie termică 

(t CO2/an) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri 

municipale  7.598 17.693 1.955 27.246 

Clădiri terţiare 29.246 11.269 33.061 73.576 

Clădiri 

rezidenţiale 38.991 152.841 46.134 237.966 

TOTAL CLĂDIRI 75.835 181.803 81.150 338.788 

 

 
Fig. 6.4. Emisiile de CO2 din anul de referință 2008 pe tipuri de clădiri 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai mare pondere, de 70,24% din emisiile de CO2 de la nivelul 

clădirilor, o aveau clădirile din sectorul rezidențial. La nivelul sectorului terțiar s-a generat 

21,72%, iar la nivelul clădirilor municipale s-a generat doar 8,04% din totalul de dioxid de 

carbon emis ca urmare a consumului de energie din clădiri. 
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Fig. 6.5. Emisiile de CO2 din anul de referință 2008 pe tipuri de purtători de energie 

 

Se observă că în anul 2008 cele mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumului de energie 

termică în sistem centralizat, cu o pondere de 52,66% din dioxidul de carbon generat de 

consumurile de resurse energetice. Emisiile datorate consumului de gaz natural au 

reprezentat 23,95% din cantitatea totală de dioxid de carbon generată în atmosferă, în timp 

ce emisiile datorate consumului de energie electrică au reprezentat 22,38%. 

Pentru anul 2013, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie din clădiri au fost de 

253.652 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de clădiri și forme de energie consumată după cum 

urmează: 

 

Tabel 6.12. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE DIN CLĂDIRI, AN 2013 

Anul 2013 
Energie electrică 

(t CO2/an) 

Energie termică 

(t CO2/an) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri 

municipale  4.345 4.294 3.502 12.140 

Clădiri terţiare 16.468 9.382 31.863 57.713 

Clădiri 

rezidenţiale 30.603 75.617 71.696 177.915 

TOTAL CLĂDIRI 51.416 89.293 107.061 247.769 

 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
128 

Pentru anul 2018, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie din clădiri au fost de 

226.841 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de clădiri și forme de energie consumată după cum 

urmează: 

 

Tabel 6.13. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE DIN CLĂDIRI, AN 2018 

Anul 2018 
Energie electrică 

(t CO2/an) 

Energie termică 

(t CO2/an) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri 

municipale  4.832 5.049 5.362 15.243 

Clădiri terţiare 17.541 3.448 31.479 52.467 

Clădiri 

rezidenţiale 29.011 59.317 70.803 159.131 

TOTAL CLĂDIRI 51.383 67.814 107.644 226.841 

 

Pentru estimarea consumurilor de energie electrică și gaz natural din anul 2018, au fost 

utilizate metode statistice de evaluare, bazate pe datele de consum din ultimii ani și evoluția 

acestora în timp, precum și pe sondaje efectuate în rândul populației 

 
Fig. 6.6. Evoluția emisiilor de CO2 datorate consumurilor de energie din clădiri în perioada 2008÷2018 

 

Astfel, în perioada 2008÷2018, se observă o scădere a emisiilor de CO2 de la nivelul clădirilor 

de 119.947 t CO2 (33,04%). Această scădere se datorează, în primul rând, scăderii emisiilor 

generate prin consumul de energie termică produsă în sistem centralizat. 
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6.4.2. Iluminat public municipal 

6.4.2.1. Cadrul legal de desfăşurare al Serviciului de Iluminat Public din 

Municipiul Pitești 

Serviciul de Iluminat Public în Romania face parte, în conformitate cu Legea nr. 51 din 2006, 

„Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”, din cadrul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, “lege ce stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice.”26 

Serviciul de Iluminat Public este reglementat prin legislaţia specifică, respectiv: 

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007  - pentru aprobarea Caietului de sarcini - 

cadru al serviciului de iluminat public 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

al serviciului de iluminat public 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 - privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de 

iluminat public 

- Ordinul comun nr. 5/93/2007 al preşedintelui A.N.R.E. şi al preşedintelui 

A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii 

sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de 

iluminat public. 

La nivelul Municipiului Pitești, prin Hotărâri ale Consiliului Local au fost aprobate :  

- HCL nr. 9/31.01.2006 privind înființarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului 

Municipiului Pitești, 

- HCL nr. 21/30.01.2008 privind darea în administrare în gestiune directă a serviciului de 

iluminat public către Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului 

Pitești, 

- HCL nr. 186/30.04.2009 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul 

de iluminat public, 

- HCL nr. 87/28.08.2017 privind aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini ale 

serviciului de iluminat public 

 
26 Parlamentul României, Legea nr. 51 din 08/03/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (consolidată 

în 26/02/2008, 12/11/2009,i 09/07/2010 și  29/11/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006. 

http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.87.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.%2086.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/Ordin%20nr.%2077%20din%2014%20martie%202007%20site.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.93.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.93.pdf
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6.4.2.2. Descrierea sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești 

Prin organizarea serviciului de iluminat public se urmăresc următoarele obiective: 

- Satisfacerea interesului general al comunităţii, 

- Asigurarea dezvoltării durabile a Municipiului Pitești, 

- Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă, 

- Mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, 

- Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice, 

- Crearea unui ambient plăcut, 

- Asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă 

economică a infrastructurii aferente serviciului. 

Gestiunea iluminatului public de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului 

Municipiului Pitești, serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Pitești. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente serviciului 

de iluminat public se realizează integral de la bugetul local. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului deține Atestat ANRE de tip Be nr. 

14004/14.01.2019 precum și licența A.N.R.S.C. Clasa 2 nr. 2744/11.02.2014 în calitate de 

operator al serviciului de iluminat public. Darea în administrare în gestiune directă a 

serviciului de iluminat public în condițiile legii s-a bazat pe o serie de argumente și criterii din 

care deriva avantajele acestei hotărâri: 

- existența în cadrul S.P.E.P.M.P a dotărilor tehnice corespunzătoare și a personalului 

calificat cu experiență, standarde de calitate implementate. (S.P.E.P.M.P. deținând licență de 

operare emisă de catre A.N.R.S.C. și atestat de tip Be emis de catre A.N.R.E. care arată că 

S.P.E.P.M.P. are capacitatea tehnică și managerială de prestare a serviciului în condițiile 

stabilite de legislația în vigoare); 

- controlul permanent al autorității publice locale asupra existenței unui raport optim 

preț/calitate în prestarea serviciului de iluminat public. 

 

În anul 2008, sistemul de iluminat public era compus din: 

- 6912 de corpuri de iluminat din care o parte erau nefuncționale; 

- 143 km lungimea totală a rețelei de străzi cu iluminat public; 

- 97 km lungimea totală de alei cu iluminat public. 

La momentul preluării de către S.P.E.P.M.P a gestiunii serviciului de iluminat public, 

echipamentele și instalațiile aferente acestuia se aflau la un nivel de eficiență redus. 

Iluminatul se realiza cu corpuri de generație veche, ineficiente energetic, la preluarea 

activității functionând aproximativ 80% din totalul corpurilor din rețea. 
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Aparatele de măsură pentru consumurile de energie electrică precum și tablourile de 

distribuiție aferente se aflau la nivelul posturilor de transformare, ceea ce presupunea o 

totală dependență de distribuitorul de energie electrică în cazul avariilor apărute pe rețeaua 

de iluminat public. 

Aprinderea - stingerea iluminatului public se realiza prin cabluri pilot de la un dispecerat 

central ce apartinea SC.CEZ Distributie S.A. La preluare, 30% din cablurile pilot erau avariate 

fapt pentru care comanda aprinderii-stingerii iluminatului să fie făcută cu ceasuri 

programatoare, conducând la numeroase probleme în sincronizarea aprinderii și stingerii 

corpurilor de iluminat din Pitesti. 

În perioada 2008÷2013, s-au întreprins o serie de acțiuni menite să conducă la îmbunătățirea 

eficienței și a calității sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești: 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri de iluminat moderne cu randament 

sporit în vederea reducerii consumului de energie electrică astfel: până în anul 2013 au fost 

înlocuite un total de 864 corpuri de iluminat de 250 W sodiu cu corpuri de 150 W sodiu și 353 

corpuri de 125 W mercur cu corpuri de 70 W sodiu, realizându-se o economie de 404.354 

kWh/an; 

- Promovarea soluțiilor tehnice performante de monitorizare și telegestiune a 

sistemului de iluminat public:  

○ A fost implementat un sistem de telemanagement a sistemului de iluminat 

public; 

○ Gestionarea aprinderii stingerii iluminatului public; 

○ Monitorizarea consumurilor și facturarea lunară a consumului de energie; 

○ Creșterea randamentului utilizării energiei electrice prin adaptarea 

programului de aprindere-stingere la condițiile meteorologice curente; 

○ Reducerea posibilității accesului neautorizat prin monitorizarea curbelor de 

sarcină pe fiecare tronson al rețelei de iluminat public; 

○ Asigurarea facturării pe indexe reale prin telecitirea lunară a contoarelor; 

○ Dobândirea calității de consumator eligibil activ și negocierea prețului pentru 

iluminat public. 

- Extinderea rețelelor de iluminat public în conformitate cu programele privind 

dezvoltarea economico-socială a municipiului, de planurile de amenajare a teritoriului și 

deplanurile de urbanism. 

Ca urmare a implementării acestor măsuri, la nivelul anului 2013 situația era următoarea: 

- Punctele de aprindere-închidere aferente iluminatului public – contorizare și comandă 

se situau în afara posturilor de transformare aparținând  S.C. CEZ Distribuție S.A. 
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- Exploatarea și mentenanța rețelei de energie electrică aferentă iluminatului public era 

independentă de distribuitorul de energie electrică. 

- Rețeaua electrică destinată exclusiv iluminatului public, se afla în patrimoniul 

Municipiului Pitești, și, de asemenea, exista un contract de folosință gratuită pentru 

rețelele de iluminat public comune cu rețelele de distribuție. 

- Exista un cadru legal pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor 

aparținând sistemului de iluminat public.  

- Indicatorii de performanță și calitate în conformitate cu standardele în vigoare erau 

îndepliniți. 

- Era asigurată accesibilitatea egală la serviciul public de iluminat prin egalitate de 

tratament și acces nedisciminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul 

de iluminat public. 

- Exista unui sistem de management integrat a sistemului de iluminat public, incluzând 

monitorizarea consumurilor și organizarea gestiunii energiei electrice. 

De la înființarea serviciului și până în anul 2018 rețeaua de iluminat a fost extinsă/reabilitată 

cu 101,87 km astfel: 76,047 km cu stâlpi beton și rețea electrică aerienă și 24,04  km stâlpi 

metalici cu rețea electrică subterană. Evoluția serviciului de iluminat public din municipiul 

Pitești și a infrastructurii acestuia este prezentată în tabelul 6.13 de mai jos. 

 

Tabel 6.14. EVOLUȚIA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT DIN MUNICIPIUL PITEȘTI 

Denumire um 2008 2013 2018 

Rețele electrice de joasă tensiune 

supraterane 
km 143 205 210 

Rețele electrice de joasă tensiune 

subterane 
km 97 102 104 

Lungimea căilor de circulație pentru 

care se asigură iluminatul public – 

străzi și alei 

km 240 219 226 

Total stâlpi aferenți rețelei buc. 7274 7772 7896 

Corpuri de iluminat buc. 6912 7853 8.200 

Posturi de transformare – puncte de 

aprindere 
nr. 250 253 243 
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6.4.2.3. Evaluarea consumurilor energetice ale sistemului de iluminat public 

din municipiul Pitești 

Datele despre consumurile energetice ale sistemului de iluminat public din municipiul Pitești, 

la nivelul anului de referinţă 2008, precum și evoluția consumurilor până în anul 2018, au fost 

obținute de către Primăria Pitești de la operatorul serviciului de iluminat public „Serviciul 

Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”. 

În anul de referinţă 2008, la nivelul Sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești s-au 

consumat 6.494 MWh energie electrică, conform analizei la nivelul consumului facturat. 

Durata de utilizare anuală a iluminatului public stradal se consideră ca fiind, în general, în jurul 

a 4.000 ore/an. Pentru anul de referință 2018, durata de funcționare a sistemului de iluminat 

public s-a ridicat la o valoare de 4.026 ore/an. Informații legate de evoluția acestor indicatori 

în ultimii ani este prezentată în tabelul numărul 6.14 de mai jos.  

 

Tabel 6.15. CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 

An analiză Iluminat 

Public 

Consum energie electrică 

(MWh/an) 

Durata de funcționare 

(ore/an) 

Consum specific energie 

electrică (MWh/ore) 

2008 6.494 4127 1,574 

2013 8.401 4048 2,075 

2018 7.453 4026 1,851 

 

 
Fig. 6.7. Evoluția consumurilor de energie destinate iluminatului public din perioada 2008÷2018 
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6.4.2.4. Inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 

Așa cum a fost precizat anterior, emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final 

de energie sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie. Datele ce fac obiectul Inventarul de 

Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru iluminatul public din Municipiul Pitești sunt datele 

rezultate din facturile de energie electrică, facturi întocmite de furnizorul de energie electrică 

pe baza citirii contorilor din posturile de transformare. 

Pentru anul de referință 2008, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie pentru 

iluminat public au fost de 3.221 t CO2 Informații legate de evoluția emisiilor de CO2 generate 

de consumul de energie electrică de către sistemul de iluminat public, din ultimii ani, este 

prezentată în tabelul numărul 6.14 de mai jos: 

 

Tabel 6.16. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 

An analiză 

Iluminat public 

Consum energie electrică 

(MWh) 

Emisii CO2             

(t CO2/an) 

2008 6494 3221 

2013 8401 2621 

2018 7453 2154 

 

 
Fig. 6.8. Evoluția emisiilor de CO2 datorate consumurilor de energie electrică pentru iluminatul public 

2008÷2018 

Se observă că emisiile de CO2 generate de consumurile de energie necesară pentru 

funcționarea sistemului de iluminat public s-au redus cu 1.067 t CO2/an (33,13%) în perioada 

2008÷2018. 
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6.4.3. Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 

6.4.3.1. Cadrul legal de desfăşurare al Serviciului alimentare cu apă potabilă și 

canalizare 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare în Romania face parte, în conformitate 

cu Legea nr. 51 din 2006, „Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”, din cadrul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, “lege ce stabileşte cadrul juridic şi instituţional 

unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, 

organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării 

reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.”27 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare este reglementat prin legislaţia specifică, 

respectiv: 

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007  - pentru aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007  - pentru aprobarea Caietului de sarcini - 

cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 - privind aprobarea Contractului-cadrul de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

- Ordinul președintelui ANRSC nr. 75/2015 – privind acordarea licenței clasa I a 

operatorului SC Apa Canal 2000 SA Pitesti 

La nivelul Municipiului Pitești, prin Hotărâri ale Consiliului Local au fost aprobate :  

- HCL nr. 28/2000 privind regionalizarea Regiei de Apă REGOTRANS Pitești prin divizare 

totală, 

- Hotărârea AGA ADIA nr. 4/2009 privind desemnarea ca Operator Regional a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare a SC Apa Canal 2000 SA Pitești. 

 

 
27 Parlamentul României, Legea nr. 51 din 08/03/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (consolidată 

în 26/02/2008, 12/11/2009,i 09/07/2010 și  29/11/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006. 

http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.87.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.87.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.%2086.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/Ordin%20nr.%2077%20din%2014%20martie%202007%20site.pdf
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6.4.3.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din 

Municipiul Pitești 

Responsabil cu distribuția apei potabile în Municipiul Piteşti este SC Apă Canal 2000 SA, 

operator regional specializat în domeniul producerii şi distribuirii apei potabile şi colectării, 

epurării şi evacuării în emisar a apelor uzate, prestând servicii pentru peste 350.000 locuitori 

echivalenţi. Este o societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, acţionari fiind 

Municipiului Piteşti (deţinând cca. 90% din capitalul social al societăţii), Judeţul Argeş şi alte 

14 localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges (ADIA). Societatea îşi 

are rădacinile în fosta intreprindere de Gospodărie Comunală şi Locativă. 

Apa potabilă necesară alimentării Municipiului Pitești este asigurată din Uzina de Apă 

Budeasca. Sistemul existent de alimentare cu apă constă din următoarele elemente: 

• Surse de apă brută: surse de suprafaţă şi subterane; 

• Staţie de tratare apă (uzina de apă Budeasca); 

• Conducte de aducţiune şi staţii de pompare apă; 

• Rezervoare de înmagazinare şi staţii de clorinare; 

• Stații de pompare 

• Reţea de distribuţie. 

Evoluția cantităților de apă captată și vândută de către Apa Canal 2000 la nivelul Municipiului 

Pitești este prezentată în tabelul 6.14 de mai jos. 

 

Tabel 6.17. EVOLUȚIA CANTITĂȚII DE APĂ BRUTĂ CAPTATĂ ȘI APĂ POTABILĂ VÂNDUTĂ LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI PITEȘTI 

Indicator u.m. 2008 2013 2018 

Apă captată mii m3/an 25.247 21.734 20.511 

Apă potabilă vândută mii m3/an 14.534 12.065 8.416 

 

Avându-se în vedere datele prezentate în tabelul de mai sus, în figura numărul 6.9 se prezintă 

evoluția cantităților anuale totale de apă brută captată și apă potabilă vândută în Municipiul 

Pitești către populație, agenți economici și instituții în perioada 2008÷2018. 
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Fig. 6.9. Evoluția cantității anuale totale de apă brută captată și apă potabilă vândută în Municipiul 

Pitești în perioada 2008÷2018 

 

În ceea ce privește rețeaua de canalizare, apele uzate municipale sunt colectate printr-o rețea 

de canalizare din tuburi de beton cu deversare în Stația de epurare a municipiului Pitești. 

Sistemul de canalizare/epurare este constituit din: 

• Reţeaua de conducte de apă uzată  

• Staţii de pompare a apelor uzate  

• Stație de epurare 

 

6.4.3.3. Evaluarea consumurilor energetice ale sistemului de alimentare cu apă 

și de canalizare din municipiul Pitești 

Datele despre consumurile energetice ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din 

municipiul Pitești, la nivelul anului de referinţă 2008, precum și evoluția consumurilor până în 

anul 2018, au fost obținute de către Primăria Pitești de la operatorul serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare „Apa Canal 2000 S.A.” Pitești. 

În anul de referinţă 2008, la nivelul Sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din 

Municipiul Pitești s-au consumat 25.237 MWh. Evoluția consumului de energie, repartizat pe 

forme de energie consumată este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tabel 6.18. CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Alimentare 

cu apă și 

canalizare 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Energie 

termică 

(MWh/an) 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Motorină* 

(MWh/an) 

Benzină* 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

2008 21.016 0 2.775 1.300 146 25.237 

2013 16.541 0 4.338 1.461 122 22.462 

2018 16.420 74 3.375 1.350 82 21.301 

*include fracția de biocarburant din combustibil 

 

 
Fig. 6.10. Evoluția consumurilor de energie destinate iluminatului public din perioada 2008÷2018 

Se observă că energia consumată pentru asigurarea necesarului de apă rece și pentru 

canalizarea și epurarea apelor uzate de la nivelul Municipiului Pitești a înregistrat o scădere 

în perioada de analiză. 
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Fig. 6.11. Ponderea formelor de energie din consumul total de energie de la nivelul anului de referință 

2008 

Defalcând consumul total de energie pe forme de energie, se observă că la nivelul anului de 

referință 2008, principala resursă energetică consumată este reprezentată de energia 

electrică, cu o pondere de 83,27%. Consumul de gaz natural, utilizat în principal pentru 

încălzirea clădirilor aflate în gestiunea operatorului, reprezintă 11% din total, iar consumul de 

carburanți însumează mai puțin de 6% din consumul total de energie pentru serviciul de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare. 

Pentru a analiza modul în care sunt distribuite resursele energetice în cadrul serviciului public 

de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în tabelul numărul 6.17 se prezintă consumurile 

totale de energie aferente societății comerciale SC APĂ CANAL 2000 S.A, după destinația 

acestora, pentru anul 2018. 

 

Tabel 6.19. DESTINAȚIA CONSUMURILOR DE ENERGIE AFERENTE SC APĂ CANAL 2000 S.A PENTRU 

ANUL 2018 

Nr. 

crt. 
Consumuri energetice U.M 2018 

1.  
Cantitate anuală de energie electrică consumată de 

sistemul de alimentare cu apă potabilă  
MWh/an 10.886 

2.  
Cantitate anuală de energie electrică consumată de 

sistemul de epurare ape uzate  
MWh/an 3.733 

3.  
Cantitate anuală de energie electrică consumată de 

sistemul de canalizare 
MWh/an 1.634 
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4.  
Cantitate anuală de energie electrică consumată în 

clădirile administrative 
MWh/an 167 

5.  
Cantitatea anuală de gaz natural consumat pentru 

încălzirea clădirilor 
MWh/an 3.375 

6.  
Cantitatea anuală de motorină consumată de parcul 

auto, autovehicule și utilaje, echipamente rezervă, 

etc. 

MWh/an 
 

1.350 

7.  
Cantitatea anuală de benzină consumată de parcul 

auto, autovehicule și utilaje, echipamente rezervă, 

etc. 

MWh/an 82 

8.  
Cantitatea anuală de energie termică consumată 

pentru încălzirea clădirilor 
MWh/an 74 

 

 
Fig. 6.12. Destinația consumurilor de energie pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de 

canalizare de la nivelul anului 2018 

Se observă că cel mai mare consumator de energie la nivelul anului 2018 este reprezentat de 

sistemul de alimentare cu apă potabilă, cu o pondere de 51,11% (10.866 MWh). 
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6.4.3.4. Inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 

Așa cum a fost precizat anterior, emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final 

de energie sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie.  

Pentru anul de referință 2008, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie pentru 

sistemul de apă și de canalizare au fost de 11.356 t CO2, fiind repartizate pe forme de energie 

consumată după cum urmează: 

 

Tabel 6.20. EMISII DE CO2 DETERMINATE DE CONSUMURILE DE ENERGIE SISTEM ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI CANALIZARE 

Alimentare 

cu apă și 

canalizare 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Energie 

termică 

(MWh/an) 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Motorină* 

(MWh/an) 

Benzină* 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

2008 10.424 0 561 335 36 11.356 

2013 5.161 0 876 371 29 6.437 

2018 4.745 29 682 337 19 5.813 

*ia în calcul fracția de biocarburant din combustibil 

 

 
Fig. 6.13. Evoluția emisiilor de CO2 pe tipuri de purtători de energie, din perioada 2008÷2013 

 

Se observă că emisiile de CO2 generate de consumurile de energie necesară pentru 

funcționarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare s-au redus cu 

5.543 t CO2/an (48,81%) în perioada 2008÷2018. 
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6.5. Transporturi 

6.5.1. Descrierea sistemului de transport din Municipiul Pitești 

Sporirea utilizării energiei regenerabile şi reducerea consumului de energie reprezintă de mult 

timp obiectivele cheie ale politicii energetice a Uniunii Europene. Scopul este acela de a 

transforma Europa în lider mondial în sectorul tehnologiilor cu nivel scăzut al emisiilor de 

carbon. Reducerea dependenței de importurile de gaze și petrol, dar și menținerea stabilității 

stocurilor și a prețurilor la energie figurează pe primul plan al agendei europene a energiei. 

Așa cum preciza chiar dl. Günther OETTINGER28, Comisarul pe domeniul Energiei, al Comisiei 

Europene, „Viitorul energiei din Europa trebuie să fie bazat pe decarbonizare, pe o economie 

cu emisii scăzute de carbon, pe securitatea aprovizionării cu energie şi pe solidaritate”. 

Transportul rapid, eficient şi ieftin de persoane şi bunuri reprezintă un principiu de bază al 

unei economii dinamice şi al unei societăţi coezive. Este indicat ca o autoritate locală să 

dezvolte o politică integrată a transporturilor care să combine mobilitatea cu reducerea 

emisiilor de carbon. Ideal ar fi să se atingă un echilibru între combaterea problemelor de 

mediu, siguranţa pasagerilor, inter-modalitate şi asigurarea unui transport curat şi eficient din 

punct de vedere energetic. 

Conform metodologiei de elaborare a PAED, transportul rutier desfăşurat pe raza municipiului 

se poate împărţi în două categorii29: 

1. Transport rutier urban, care include transportul rutier desfăşurat în reţeaua locală de 

străzi, aflat sub competenţa autorităţii locale  

2. Alte transporturi rutiere, care cuprind transporturile rutiere din teritoriul Municipiului 

Pitești, pe drumurile care nu se află în competenţa autorităţii locale. 

Estimarea emisiilor transportului urban şi ale celui rutier se realizează prin aceleaşi metode 

de calcul. 

Pentru o bună analiză a datelor, defalcarea parcului auto va cuprinde categoriile următoare30: 

❖ Autoturisme 

❖ Vehicule în regim de lucru uşor şi greu 

❖ Autobuze şi alte vehicule folosite în serviciile de transport în comun 

❖ Vehicule pe două roţi. 

 
28 Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare – Publicaţii, Comisia Europeană 2010-2010. Profiluri şi 

priorităţi, Bruxelles, Belgia, 2010, p. 46. 
29 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă 

(PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii Europene, Belgia, 
2010, p. 72. 

30 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă 
(PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii Europene, Belgia, 
2010, p. 73. 
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Consumul mediu de combustibil al vehiculelor din fiecare categorie depinde de tipul de 

vehicule din categoria respectivă, de vechimea acestora, precum şi de numeroşi alţi factori, 

ca de exemplu ciclul de conducere31. 

Traficul privat și comercial avut în vedere include traficul de tranzit care se desfășoară pe 

intrastructura rutieră a municipiului. 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, evoluția acesteia pe perioada de analiză a fost 

prezentată anterior, în capitolul 4.5.1. 

În estimarea consumului energetic asociat transportului privat și comercial au fost avuți în 

vedere principalii indicatori sociali și economici (populație, număr angajați, indice de 

motorizare), precum și datele și estimările realizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

al Municipiului Pitești pentru anul de prognoză 2023. Astfel, creșterea numărului de vehicule 

x km asociată traficului privat în anul 2023, față de anul de analiză 2017, este de 19% în 

varianta fără proiect. 

Flota municipală include vehiculele deținute și utilizate de autoritatea/administrația locală și 

de organizațiile afiliate.  

Datele utilizate în analiza situaţiei curente a flotei municipale Pitești, la nivelul anilor de 

referință stabiliți, sunt preluate din analizele efectuate asupra documentelor progamatice 

existente și sunt evidențiate în tabelele centralizatoare din subcapitolul următor. 

În ceea ce privește transportul public de călători, acest serviciu este realizat în Municipiul 

Pitești de SC Publitrans 2000 SA. 

Transportul de călători în municipiul Pitești se face în baza unui contract de delegare a 

gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. 88/2013 , 

modificat și completat prin H.C.L. 49/2017. Acest contract respectă legislația românească de 

la data aprobării sale (Legea nr.92 /2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Internelor 

și Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

92/10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Transporturilor 

nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului 

public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local. 

Parcul de vehicule cu care se opera serviciul de transport public la nivelul anului 2008 prezenta 

următoarele caracteristici: 

  

 
31 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă 
(PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii Europene, Belgia, 
2010, p. 73. 
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Tabel 6.21. Parcul urban de autobuze – 2008 

Nr. 

vehicule 

Coeficient 

utilizare 

Lungime 

totală a rețelei 

Nr. rute Viteză medie Km anual 

Buc % Km Nr. Km/h Km/an 

111 80,75 147,35 19 15,2 5.987.290 

Sursă: PAED 2012 

 

La momentul actual, conform PMUD al Municipiului Pitești, caracteristicile parcului auto al SC 

Publitrans 2000 SA Pitești sunt următoarele: 

 

Tabel 6.22. Parcul urban de autobuze 

Nr. 

vehicule 

Lungime 

totală a rețelei 

Nr. rute Viteză medie Km anual 

Buc Km Nr. Km/h Km/an 

86 168,03 19 16,0 4.662.816 

 

6.5.2. Evaluarea consumurilor energetice ale sectorului clădiri din municipiul 

Pitești 

Pentru anul de referință 2008, consumul total de energie finală aferent sectorului de 

transport a fost de 363.046 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport și tipuri de 

carburanți consumați după cum urmează: 

 

Tabel 6.23. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE TRANSPORT, AN 2008 

Anul 2008 
Motorină* 

(MWh/an) 

Benzină* 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  160 0 0 160 

Transport public 21.563 0 0 21.563 

Transport privat 147.779 178.331 6.209 332.319 

Tranzit localitate 3.697 5.307 0 9.004 

TOTAL TRANSPORT 173.199 183.638 6.209 363.046 

*include fracția de biocarburant din combustibil 
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Fig. 6.14. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe categorii de transport 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai mare pondere, de 91,54% din consumul total de energie 

aferent sectorului de transporturi, o aveau autovehiculele private.  

 
Fig. 6.15. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe tipuri de carburanți 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai importantă resursă energetică consumată de sectorul 

transporturi a fost benzina, cu o pondere de 50,58% din consumul total de resurse energetice, 

urmat de motorină, cu o pondere de 47,71%. Consumul de GPL a reprezentat doar 1,71% din 

totalul de combustibili consumați de către autovehiculele rutiere. 
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Pentru anul 2013, consumul total de energie finală aferent sectorului transporturi a fost de 

339.580 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport și tipuri de carburanți consumați 

după cum urmează: 

 

Tabel 6.24. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE TRANSPORT, AN 2013 

Anul 2013 
Motorină* 

(MWh/an) 

Benzină* 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  69 49 0 118 

Transport public 18.023 0 0 18.023 

Transport privat 143.962 166.766 6.209 316.937 

Tranzit localitate 1.848 2.654 0 4.502 

TOTAL TRANSPORT 163.902 169.469 6.209 339.580 

*include fracția de biocarburant din combustibil 

 

Pentru anul 2018, consumul total de energie finală aferent sectorului transporturi a fost de 

333.254 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport și tipuri de carburanți consumați 

după cum urmează: 

 

Tabel 6.25. CONSUMURI FINALE DE ENERGIE TRANSPORT, AN 2018 

Anul 2018 
Motorină* 

(MWh/an) 

Benzină* 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  78 50 0 128 

Transport public 16.684 77 0 16.761 

Transport privat 140.735 160.738 10.345 311.818 

Tranzit localitate 2.058 2.489 0 4.547 

TOTAL TRANSPORT 159.555 163.354 10.345 333.254 

*include fracția de biocarburant din combustibil 
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Fig. 6.16. Evoluția consumurilor de energie destinate transporturilor din perioada 2008÷2018 

 

Astfel, pentru perioada 2008÷2018, se observă o scădere a consumurilor energetice aferente 

transporturilor de 29.792 MWh (8,21%). Această scădere se datorează, în primul rând, 

scăderii consumului de carburanți pentru transporturile în regim privat și comercial. 

 

6.5.3. Inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 

În vederea elaborării Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă al Municipiului Pitești în 

conformitate cu ghidul de pregătire PAED32, pentru inventarierea emisiilor de CO2 în domeniul 

transporturilor, a fost utilizată abordarea factorilor de emisie tip Standard (Comitetul 

Interguvernamental pentru Schimbări Climatice IPCC 2006), care cuprinde toate emisiile de 

CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe teritoriul autorităţii locale,  fie direct prin 

consum de combustibil în cadrul autorităţii locale, fie indirect prin consumul de combustibil 

aferent producerii energiei electrice consumate sau energiei termice din 

termoficare/climatizare produsă şi consumată pe raza acesteia. 

  

 
32 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă 

(PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii Europene, Belgia, 
2010. 
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Tabel 6.26. Factori de emisie standard 

FACTOR DE EMISIE STANDARD U.M. TIP 

0,249 t CO2/MWh Benzină pentru motoare 

0,267 t CO2/MWh Gazolină, diesel 

0,231 t CO2/MWh Gaz Petrol Lichefiat (GPL) 

0,000 t CO2/MWh Biocarburant 

 

Pentru domeniul transport, datele de activitate pentru fiecare tip de combustibil şi vehicul, în 

conformitate cu metodologia prezentată în ghidul „Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune 

privind Energia Durabilă (PAED)”, au fost calculate cu ajutorul formulei: 

 

Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = distanţă parcursă [km] x consum mediu 

[l/km] x factor de conversie [kwh/l]. 

 

Tabel 6.27. FACTORI DE CONVERSIE PENTRU CELE MAI OBIŞNUITE TIPURI DE COMBUSTIBIL PENTRU 

TRANSPORT (EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006) 

COMBUSTIBIL FACTOR DE CONVERSIE [kWh/l] 

Benzină 9.2 

Diesel 10.0 

 

Conform raportului naţional privind introducerea biocombustibilului, elaborat de Comisia 

Europeană33, pentru atingerea ţintei impuse, s-a amendat Hotărârea Guvernului nr. 

1844/2005 cu Hotărârea Guvernului nr. 456/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 

22 mai 2007, care prevede introducerea etapizată a unui procent minim de biocarburanţi în 

carburanţii convenţionali, astfel: 

• De la data de 1 iulie 2007 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 2% în 

volum; 

• De la data de 1 ianuarie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 

3% în volum; 

 
33 Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor carburanţi 

regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 28/02/2013: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
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• De la data de 1 iulie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4% în 

volum; 

• De la data de 1 iulie 2009 benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4% în 

volum. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1308/2012 

și Hotărârea Guvernului nr. 1121/2013, se continuă prevederile astfel: 

• De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, motorina cu un conţinut de 

biocarburant de minimum 5% în volum; 

• De la data de 1 ianuarie 2016, motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 

6,5% în volum; 

• De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, benzina cu un conţinut de 

biocarburant de minimum 4% în volum şi de maximum 5% în volum; 

• De la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 

5% în volum; 

• De la data de 1 ianuarie 2014, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 

4,5% în volum; 

• De la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 

8% în volum. 

Aşadar, pentru anul de referinţă al PAED Pitești, respectiv anul 2008, a fost luat în considerare 

un procent de biocombustibil după cum urmează: 

• Diesel - un conţinut mediu de biocombustibil de 3,5% în volum. 

• Benzină – un conţinut mediu de biocombustibil de 0% în volum 

Pentru anul 2013, a fost luat în considerare un procent de biocombustibil după cum urmează: 

• Diesel - un conţinut mediu de biocombustibil de 5% în volum. 

• Benzină – un conţinut mediu de biocombustibil de 4% în volum 

Pentru anul 2018, a fost luat în considerare un procent de biocombustibil după cum urmează: 

• Diesel - un conţinut mediu de biocombustibil de 6,5% în volum. 

• Benzină – un conţinut mediu de biocombustibil de 4,5% în volum 

Pentru anul de referință 2008, emisiile de CO2 asociate consumului final de energie pentru 

transport au fost de 91.786 t CO2, fiind repartizate pe categorii de transport și tipuri de 

carburanți consumați după cum urmează: 

  



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
150 

 

Tabel 6.28. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE PENTRU TRANSPORT, AN 2008 

Anul 2008 
Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  43 0 0 43 

Transport public 5.757 0 0 5.757 

Transport privat 39.457 44.404 1.434 85.296 

Tranzit localitate 987 1.321 0 2.309 

TOTAL fără 

biocarburant 46.244 45.726 1.434 93.404 

Biocarburant -1.619 0 0 -1.619 

TOTAL TRANSPORT 44.626 45.726 1.434 91.786 

 

 
Fig. 6.17. Emisiile de CO2 din anul de referință 2008 pe categorii de transport 

 

Se observă că în anul 2008 cea mai mare pondere, de 91,42% din emisiile de CO2 aferente 

transporturilor, o aveau transporturile private și comerciale. Transportul public este 

responsabil pentru 6,05% din emisiile totale generate la nivelul sectorului. 
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Fig. 6.18. Emisiile de CO2 din anul de referință 2008 pe tipuri de carburanți 

 

Se observă că în anul 2008 cele mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumului de benzină, 

cu o pondere de 49,82% din dioxidul de carbon generat de consumurile de carburanți. Emisiile 

datorate consumului motorină au reprezentat 48,62% din cantitatea totală de dioxid de 

carbon generată în atmosferă, în timp ce emisiile datorate consumului de GPL au reprezentat 

doar 1,56%. 

Pentru anul 2013, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie pentru transport au 

fost de 83.518 t CO2, fiind repartizate pe categorii de transport și tipuri de carburanți 

consumați după cum urmează: 

 

Tabel 6.29. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE PENTRU TRANSPORT, AN 2013 

Anul 2013 
Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  18 12 0 31 

Transport public 4.812 0 0 4.812 

Transport privat 38.438 41.525 1.434 81.397 

Tranzit localitate 493 661 0 1.154 

TOTAL fără 

biocarburant 43.762 42.198 1.434 87.394 

Biocarburant -2.188 -1.688 0 -3.876 
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Anul 2013 
Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

TOTAL TRANSPORT 41.574 40.510 1.434 83.518 

 

Pentru anul 2018, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie pentru transport au 

fost de 81.067 t CO2, fiind repartizate pe categorii de transport și tipuri de carburanți 

consumați după cum urmează: 

 

Tabel 6.30. EMISII DE CO2 DERIVATE DIN CONSUMURI DE ENERGIE PENTRU TRANSPORT, AN 2018 

Anul 2018 
Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Flota municipală  21 12 0 33 

Transport public 4.455 19 0 4.474 

Transport privat 37.576 40.024 2.390 79.990 

Tranzit localitate 549 620 0 1.169 

TOTAL fără 

biocarburant 42.601 40.675 2.390 85.666 

Biocarburant -2.769 -1.830 0 -4.599 

TOTAL TRANSPORT 39.832 38.845 2.390 81.067 

 

 
Fig. 6.19. Evoluția emisiilor de CO2 datorate consumurilor pentru transport în perioada 2008÷2018 
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Astfel, în perioada 2008÷2018, se observă o scădere a emisiilor de CO2 de la nivelul clădirilor 

de 10.719 t CO2 (11,68%). Această scădere se datorează, în primul rând, scăderii emisiilor 

generate de transporturile în regim privat și comercial. 

 

6.6. Producerea de energie termică la nivel local 

6.6.1. Cadrul legal de desfăşurare al Serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat din Municipiul Pitești 

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Romania face parte, în 

conformitate cu Legea nr. 51 din 2006, „Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”, din 

cadrul serviciilor comunitare de utilităţi publice, “lege ce stabileşte cadrul juridic şi 

instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare 

înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului 

furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.”34 

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este reglementat prin 

legislaţia specifică, respectiv: 

- Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică 

- HG nr. 882/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie 

termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate 

- HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice 

- OUG nr. 70/31.08.2011 privind măsuri de protecție socială pe perioada sezonului rece 

- Ordinul Președintelui ANRSC nr. 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al 

Serviciului Public de Alimentare cu Energie termică 

- Ordinul Președintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 

ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de 

alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în 

cogenerare 

- Ordinul Președintelui ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului cadru de 
furnizare a energiei termice 

 

 

 
34 Parlamentul României, Legea nr. 51 din 08/03/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (consolidată 

în 26/02/2008, 12/11/2009,i 09/07/2010 și  29/11/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006. 
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La nivelul Municipiului Pitești, prin Hotărâri ale Consiliului Local au fost aprobate :  

-  HCL al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010 privind participarea Municipiului Pitești, 

ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 

- HCL al Municipiului Pitești nr. 337/31.08.2011 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru reabilitarea SACET Municipiul Pitești 

- HCL al Municipiului Pitești nr. 24/2012 privind aprobarea zonelor unitare de încălzire in 

Municipiul Pitești 

- HCL al Municipiului Pitești nr. 397/27.10.2011 privind avizarea procedurii de stabilire și 

facturarea consumurilor de energie termică 

- HCL Mun. Pitești nr. 397/27.10.2011 Anexă procedură PO-BFF-01 

- HCL Piteşti nr. 54/30.08.2012 privind majorarea participării municipiului Pitesti la 

capitalul social al S.C. Termo Calor Confort S.A. 

- Hotărâre AGA nr. 5/24.04.2013 cu privire la fixarea numărului membrilor Consiliului de 

Administraţie şi alegerea acestora la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru mandatul 

2013-2017 

6.6.2. Descrierea sistemului de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat din Municipiul Pitești 

Alimentarea cu energie termică centralizată în Municipiul Pitești este asigurată de S.C. TERMO 

CALOR CONFORT S.A. Activitatea principală a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A este 

producerea, transportul, distribuția şi furnizarea energiei termice pentru populația racordată 

la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. 

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Pitești se realizează 

centralizat, printr-un sistem de tip radial alimentat din Centralele Termice de Zonă şi Centrale 

Termice de Cvartal. 

Până în luna iunie 2009, producția de energie termică s-a realizat în CET Sud şi CET Găvana în 

regim de cogenerare. Începând cu luna iulie 2009, în urma falimentului S.C. Termoficare 2.000 

S.A., s-a utilizat o singură sursă de producere a energiei termice - CET Găvana, fiind 

considerată o sursă mai flexibilă, putând fi reglată în funcție de cerere. În anul 2014, s-a oprit 

producția de energie termică - CET Găvana și s-a trecut la utilizarea centralelor termice de 

zonă şi cvartal. 

Numărul apartamentelor alimentate inițial din sistemul centralizat a fost de 56.600 de 

apartamente, iar în anul de referință de 43.349 de apartamente, ajungând în anul 2018 la 

21.570 apartamente racordate la SACET. Astfel, rezultă un grad de branșare mult redus, 

întrucât consumul de energie termică s-a redus de la an la an, din cauze multiple: dispariția 

unor consumatori industriali, debranșarea unor consumatori industriali şi casnici care şi-au 

instalat surse proprii, contorizarea de branșament, contorizarea individuală, urmată de 

reducerea consumului.  
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Evoluția numărului de consumatori de energie termică produsă în sistem centralizat de la 

nivelul municipiului Pitești, pentru perioada 2008÷2018, este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 6.31. EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CONSUMATORI RACORDAȚI LA SACET ÎN PERIOADA 

2008÷2018 

Nr. 

crt. 
Indicator 2008 2013 2018 

1.  
Numărul total de apartamente conectate la S.C. 

TERMO CALOR CONFORT S.A. 
43.349 25.301 21.570 

2.  
Numărul total de instituții publice conectate la S.C. 

TERMO CALOR CONFORT S.A. 
56 39 54 

3.  Numărul total de agenți economici conectați la SACET 521 444 235 

4.  
Numărul total de case conectate la S.C. TERMO CALOR 

CONFORT S.A. 
5 5 5 

5.  Numărul total de consumatori deserviți de SACET 43.931 25.789 21.864 

 

 

 
Fig. 6.20. Evoluția numărului de consumatori racordați la SACET pe tipuri de consumatori din 

perioada 2008÷2018 
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6.6.3. Evaluarea consumurilor energetice ale sistemului de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat din Municipiul Pitești 

Datele despre consumurile energetice ale sistemului centralizat de alimentare cu energie 

termică din municipiul Pitești, la nivelul anului de referinţă 2008, precum și evolutia 

consumurilor până în anul 2018, au fost obținute de către Primăria Pitești de la operatorul 

serviciului public de alimentare cu energie termică „Termo Calor Confort” în vederea 

determinării factorilor de emisie de dioxid de carbon determinată de consumul final de 

energie termică produsă la nivel local. 

În determinarea factorilor de emisie, se vor avea în vedere numai consumurile de combustibil 

pentru producerea energiei termice (gaz natural și păcură), precum și a consumurilor de 

energie electrică. Consumurile de carburanți, cu o pondere de sub 1% din consumul total de 

resurse energetice de la nivelul Termo Calor Confort, vor fi neglijate. 

În anul de referinţă 2008, la nivelul Sistemului centralizat de alimentare cu energie termică 

din Municipiul Pitești s-au consumat 836.693 MWh pentru a acoperi necesarul de energie 

termică de 408.475 MWh, ceea ce se traduce printr-o pierdere de energie prin sistemul de 

transport și distribuție a energiei termice de 51,18%. Informații detaliate cu privire la 

consumul de combustibili utilizați pentru producerea de energie termică se regăsesc în tabelul 

de mai jos:  

 

Tabel 6.32. CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2008 

Energie termică 

vândută 

(MWh/an) 

Consum de energie 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Consum 

păcură 

(MWh/an) 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Surse CET 403.638 728.638 77.307 22.848 828.793 

Surse CT 4.837 7.899 0 0 7.899 

TOTAL 

SACET 408.475 736.537 77.307 22.848 836.692 
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Fig. 6.21. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe tipuri de surse de producere a căldurii 

 

Se observă că, la nivelul anului de referință 2018, producerea energiei termice de la nivelul 

Municipiului Pitești se realiza, aproape în exclusivitate, în centrale electrice de termoficare 

(CET), aportul centralelor termice reprezentând doar 1% din totalul necesar. 

De asemenea, combustibilul preponderent utilizat pentru producerea energiei termice este 

reprezentat de gazul natural, cu o pondere de 88,03%, urmat de păcură, cu o pondere de 

9,24%. Energia electrică utilizată pentru serviciile proprii ale centralelor a reprezentat doar 

2,73% din consumul total de energie de la nivelul surselor de producere a căldurii. 

 
Fig. 6.22. Consumurile de energie din anul de referință 2008 pe tipuri de energie consumată 
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Ca urmare a restructurării tehnico-organizaționale a sistemului centralizat de alimentare cu 

energie termică, desfășurată în perioada 2008÷2013, la nivelul anului 2013, energia termică 

a fost produsă din CET Gavana (CET Pitești Sud trecând în conservare), precum și de la centrale 

termice de zonă nou implementate, care utilizează drept combustibil gazul natural. 

În anul 2013, la nivelul Sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul 

Pitești s-au consumat 432.984 MWh pentru a acoperi necesarul de energie termică de 

210.066 MWh, ceea ce se traduce printr-o pierdere de energie prin sistemul de transport și 

distribuție a energiei termice de 51,48%. Informații detaliate cu privire la consumul de 

combustibili utilizați pentru producerea de energie termică se regăsesc în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 6.33. CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2013 

Energie termică 

vândută 

(MWh/an) 

Consum de energie 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Consum 

păcură 

(MWh/an) 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Surse CET 90421 231607 0 15745 247352 

Surse CT 119645 185632 0 0 185632 

TOTAL 

SACET 210066 417239 0 15745 432984 

Chiar dacă efectele asupra eficienței energetice nu au vizibile încă de la nivelul anului 2013, 

eforturile investiționale au continuat în direcția adaptării surselor de producere a căldurii la 

noile cereri de energie termică, mult mai reduse, în conditii de functionare eficientă si cu 

încadrarea în normele de protectia mediului. Astfel, la nivelul anului 2018, energia termică a 

fost produsă exlusiv prin intermediul centralelor termice. 

În anul 2018, la nivelul Sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul 

Pitești s-au consumat 332.168 MWh pentru a acoperi necesarul de energie termică de 

231.641 MWh, ceea ce se traduce printr-o pierdere de energie prin sistemul de transport și 

distribuție a energiei termice de 30,26%. Informații detaliate cu privire la consumul de 

combustibili utilizați pentru producerea de energie termică se regăsesc în tabelul de mai jos: 
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Tabel 6.34. CONSUMURI DE ENERGIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2018 

Energie termică 

vândută 

(MWh/an) 

Consum de energie 

Gaz natural 

(MWh/an) 

Consum 

păcură 

(MWh/an) 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Surse CET 0 0 0 0 0 

Surse CT 171.680 324.896 0 7.272 332.168 

TOTAL 

SACET 171.680 324.896 0 7.272 332.168 

 

 
Fig. 6.23. Evoluția consumurilor de energie pentru producerea energiei termice în sistem centralizat 

din perioada 2008÷2018 

Se observă astfel că în perioada 2008÷2018 serviciul public de alimentare cu energie termică 

în sistem centralizat a trecut prin transformări majore. Adaptarea la cererea de energie 

termică a condus la renunțarea la sursele municipale mari de producere a căldurii de tip 

centrală electrică de termoficare. Respectarea legislației și a standardelor de mediu au condus 

la utilizarea exclusivă a gazului natural pentru producerea căldurii. 

Prin acțiunile și măsurile implementate, eficiența energetică a sistemului centralizat de 

alimentare cu energie termică s-a îmbunătățit, pierderile de energie din sistemul de transport 

și distribuție reducându-se de la un nivel de peste 50% din energia consumată în anul 2008, 

la 48,32% în anul 2018. 

În tabelul numărul 6 de mai jos se prezintă radiografia energiei termice vândute de                     

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru anul 2018. 
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Tabel 6.35. ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ DE CĂTRE S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.ÎN ANUL 2018 

Nr. 

crt. 
Consumuri energetice U.M 2018 

1.  
Cantitatea anuală totală de energie termică facturată 

consumatorilor 

MWh/an 171.680 

2.  
Cantitatea anuală de energie termică facturată 

populației  – consumatorilor casnici 
MWh/an 150.169 

3.  
Cantitate energie termică sub formă de apă caldă 

facturată populației  – consumatorilor casnici 
MWh/an 32.558 

4.  
Cantitate energie termică pentru încălzire facturată 

populației – consumatorilor casnici 
MWh/an 117.611 

5.  Cantitate energie termică facturată agenților economici MWh/an 8.728 

6.  Cantitate energie termică facturată instituțiilor publice MWh/an 12.783 

 

În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor de energie termică facturate de către 

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  

 
Fig. 6.24. Ponderea consumatorilor de energie termică facturată de către S.C. TERMO CALOR 

CONFORT S.A, la nivelul anului 2018 

 

Conform informațiilor analizate, se poate observa că ponderea cea mai mare în total 

consumatori de energie termică furnizată de către societate o dețin consumatorii casnici, cu 

o valoare de 150.169 MWh/an (87,47%) din totalul consumatorilor de energie termică 

facturată de către societate, respectiv 171.680 MWh/an. 
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În figura următoare se prezintă ponderea consumurilor de energie termică facturate de către 

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. consumatorilor casnici. 

 

 
Fig. 6.25. Ponderea consumatorilor de energie termică facturată de către S.C. TERMO CALOR 

CONFORT S.A, la nivelul anului 2018, consumatorilor casnici 

 

Conform informațiilor analizate, se poate observa că ponderea cea mai mare în total consum 

de energie termică furnizat către consumatorii casnici o deține cantitatea de energie termică 

pentru încălzire cu o valoare de peste 70% din total. 

 

6.6.4. Inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 

Așa cum a fost precizat anterior, emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final 

de energie sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie. În cele ce urmează, vor determina 

factorii de emisii de CO2 ai energiei termice produse în sistem centralizat, pentru cei trei ani 

avuți în vedere. 

Pentru anul de referință 2008, emisiile de CO2 determinate de producerea de energie termică 

pentru sistemul centralizat au fost de 181.682 t CO2. Având în vedere un consum final de 

408.475 MWh, factorul de emisii de gaze cu efect de seră a rezultat la un nivel de 0,445 t 

CO2/MWh. 
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Tabel 6.36. EMISII DE CO2 SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2008 

Energie 

termică 

vândută 

(MWh/an) 

Emisii CO2 determinate de consumurile de energie Factor de 

emisie 

energie 

termică 

(t CO2/MWh) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Consum 

păcură 

(t CO2/an) 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Surse CET 403638 147185 21569 11333 180086 0,446 

Surse CT 4837 1596 0 0 1596 0,330 

TOTAL 

SACET 408475 148780 21569 11333 181682 0,445 

 

Pentru anul 2013, emisiile de CO2 determinate de producerea de energie termică pentru 

sistemul centralizat au fost de 89.195 t CO2. Având în vedere un consum final de 

210.066 MWh, factorul de emisii de gaze cu efect de seră a rezultat la un nivel de 

0,425 t CO2/MWh. 

 

Tabel 6.37. EMISII DE CO2 SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2013 

Energie 

termică 

vândută 

(MWh/an) 

Emisii CO2 determinate de consumurile de energie Factor de 

emisie 

energie 

termică 

(t CO2/MWh) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Consum 

păcură 

(t CO2/an) 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Surse CET 90421 46785 0 4912 51697 0,572 

Surse CT 119645 37498 0 0 37498 0,313 

TOTAL 

SACET 210066 84282 0 4912 89195 0,425 

 

Pentru anul 2018, emisiile de CO2 determinate de producerea de energie termică pentru 

sistemul centralizat au fost de 677.731 t CO2. Având în vedere un consum final de 

171.680 MWh, factorul de emisii de gaze cu efect de seră a rezultat la un nivel de 

0,395 t CO2/MWh. 
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Tabel 6.38. EMISII DE CO2 SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Anul 2018 

Energie 

termică 

vândută 

(MWh/an) 

Emisii CO2 determinate de consumurile de energie Factor de 

emisie 

energie 

termică 

(t CO2/MWh) 

Gaz natural 

(t CO2/an) 

Consum 

păcură 

(t CO2/an) 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Surse CET 0 0 0 0 0 - 

Surse CT 171.680 65.629 0 2.102 67.731 0,395 

TOTAL 

SACET 171.680 65.629 0 2.102 67.731 0,395 

 

 
Fig. 6.26. Evoluția emisiilor de CO2 datorate consumurilor de energie pentru producerea energiei 

termice în sistem centralizat și a factorului de emisie aferent consumului final de energie termică    

din perioada 2008÷2018 

 

Se observă că emisiile datorate producției de energie termică locală, produsă în sistem 

centralizat, s-au redus cu 62,72% în perioada de analiză. O contribuție importantă la această 

reducere se poate pune pe seama reducerii cererii de energie termică în sistem centralizat cu 

57,97% în anul 2018 față de anul 2008, cerere care a fost acoperită de sisteme de producere 

a căldurii de tip individual. Aceste consecințe se pot observa în special la nivelul anului 2013, 

comparativ cu anul 2008. 

Pe de altă parte, însă, începând cu anul 2013, cererea de energie termică s-a menținut relativ 

la același nivel, însă consumul de combustibil pentru producerea de energie termică și, 
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implicit, emisiile de CO2 datorate acestuia, au scăzut. Factorul de emisie aferent consumului 

final de energie termică a ajuns la un nivel de 0,395, cu 11,3% mai puțin decât factorul de 

emisie calculat pentru anul de referință 2008. Se demonstrează astfel influența benefică pe 

care au avut-o măsurile implementate de Termo Calor Confort asupra emisiilor de CO2 

generate de producerea locală a energiei termică. 

 

6.7 Concluzii 

Inventarul de emisii totale se realizează pe baza conversiei fluxurilor totale anuale de energie 

intrate în conturul analizat. 

Totalul emisiilor de gaze cu efect de seră aferente fluxurilor anuale de energie intrate în 

conturul Municipiului Pitești (exclusiv activitatea industrială), pentru anul de referință 2008 

este de 221 652 toneCO2/an. Evoluția consumurilor de energie și a emisiilor de CO2 asociate 

acestora este prezentată în tabelul de mai jos, după tipul energiei consumate. 

 

Tabel 6.39. CONSUMURI TOTALE DE ENERGIE MUNICIPIUL PITEȘTI DUPĂ TIPUL DE ENERGIE 

CONSUMATĂ 

Indicator 
2008 2013 2018 

MWh/an t CO2/an MWh/an t CO2/an MWh/an t CO2/an 

Energie electrică 180.403 89.480 189.736 59.198 201.670 58.283 

Energie termică 408.546 181.803 210.101 89.293 171.754 67.843 

Gaz natural 404.507 81.710 534.341 107.937 536.266 108.326 

Motorină 168.392 44.961 157.095 41.944 150.446 40.169 

Benzină 183.784 45.762 162.807 40.539 156.082 38.864 

GPL 6.209 1.434 6.209 1.434 10.345 2.390 

Biocarburant 6.107 0 15.052 0 17.813 0 

TOTAL 1.357.948 445.150 1.275.341 340.345 1.244.376 315.874 

 

La nivelul anului 2008, sursa principală de emisii de gaze cu efect de seră o reprezenta energia 

termică, consumată direct în clădiri administrative, terțiare sau rezidențiale – 40,84%.  

Combustibilul consumat pentru transporturi a fost la originea a 20,70% din emisiile de gaze 

cu efect de seră, urmat de energia electrică – 20,10% din total emisii. Gazul natural utilizat 

venea cu o contribuție de 18,36% din total. 

În ceea ce privește evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră, se observă că în perioada 

2008÷2018 acestea s-au redus cu 129.276 t CO2/an – 29,04%, reducere determinată în special 
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de reducerea consumului de energie termică pentru clădiri administrative, terțiare sau 

rezidențiale. 

 
Fig. 6.27. Ponderea purtătorilor de energie din consumul total de la nivelul municipiului Pitești pentru 

anul de referință 2008 

 
Fig. 6.28. Evoluția consumului total de energie de la nivelul municipiului Pitești (defalcat după 

purtătorii de energie) din perioada 2008÷2018 
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Evoluția consumurilor de energie și a emisiilor de CO2 asociate acestora, după destinația 

consumurilor de energie, este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 6.40. CONSUMURI TOTALE DE ENERGIE MUNICIPIUL PITEȘTI DUPĂ DESTINAȚIA CONSUMULUI 

Indicator 
2008 2013 2018 

MWh/an t CO2/an MWh/an t CO2/an MWh/an t CO2/an 

Clădiri municipale 64.756 27.246 41.364 12.140 56.046 15.243 

Clădiri terțiare 247.954 73.576 232.596 57.713 225.258 52.467 

Clădiri rezidențiale 650.461 237.966 630.938 177.915 601.064 159.131 

Iluminat public 6.494 3.221 8.401 2.621 7.453 2.154 

Apă potabilă și 

canalizare 
25.237 11.356 22.462 6.437 21.301 5.813 

Total clădiri, instalații/ 

echipamente și industrii 
994.902 353.365 935.761 256.827 911.122 234.808 

Flota municipală 160 41 118 29 128 31 

Transport public 21.563 5.556 18.023 4.572 16.761 4.183 

Transport privat 332.319 83.915 316.937 77.814 311.818 75.746 

Tranzit localitate 9.004 2.274 4.502 1.103 4.547 1.106 

Total transport 363.046 91.786 339.580 83.518 333.254 81.067 

TOTAL GENERAL 1.357.948 445.150 1.275.341 340.345 1.244.376 315.874 

 

După cum se observă, la nivelul anului de referință 2008, principalul contributor la emisiile 

totale îl reprezintau clădirile rezidențiale, cu o pondere de 53,46% din total. Explicația constă 

în întârzierea implementării proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuit, fapt care 

a oferit o oportunitate de reducere a emisiilor extrem de importantă pentru Municipiul Pitești 

în ce a urmat. 

Al doilea contributor, în ordinea mărimii emisiilor aferente de gaze cu efect de seră, îl 

reprezentau transporturile comerciale și private, care se ridicau până la 18,85% din totalul 

emisiilor anuale. 

Al treilea contributor la bugetul de emisii de gaze cu efect de seră în reprezintă clădirile 

terțiare, cu o pondere de 16,53% din totalul emisiilor inventariate. Consumurile de energie 

pentru clădirile municipale vin și ele cu o contribuție de 6,12% la totalul emisiilor. 
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Fig. 6.29. Ponderea sectoarelor consumatoare de energie din consumul total de la nivelul 

municipiului Pitești pentru anul de referință 2008 

 
Fig. 6.30. Evoluția consumului total de energie de la nivelul municipiului Pitești (defalcat pe sectoare 

de interes) din perioada 2008÷2018 

În ceea ce privește evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră, se observă că reducerea de 

129.276 t CO2/an a fost determinată, în special, de reducerea emisiilor de CO2 generate de 

sectorul rezidențial.  
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7. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU MUNICIPIUL PITEȘTI 

7.1. Scop, viziune, obiective 

PAED vizează acțiunile și măsurile de la nivel local care intră în competența Primariei 

Municipiului Pitești. Prin urmare, se iau măsuri în exercitarea unora sau a tuturor funcțiilor 

posibile: 

• Consumator și prestator de servicii, 

• Planificator, investitor și autoritate de reglementare, 

• Consultant, factor motivator și model, 

• Producător și furnizor de energie. 

În cadrul planului de acțiune sunt enumerate acțiunile pe termen scurt și mediu care au fost 

aprobate de Municipiul Pitești și pentru care a fost stabilit un buget împreună cu acțiunile 

strategice pe termen lung pe care urmează să le implementeze până în 2023 și după acest 

orizont de timp. 

Punctul de plecare al PAED–ului este analiza consumului de energie, a emisiilor de gaze cu 

efect de seră aferente și evoluția față de anul de referință ales. 

Planul stabilește obiective clare și ferme cu acțiuni cuantificabile în indicatori de performanță, 

care ulterior să poată fi monitorizați. Acesta prevede măsuri de eficientizare a utilizării 

resurselor energetice la nivel local, de introducere a surselor de energie regenerabilă, de 

dezvoltare a unor programe locale și acțiuni destinate reducerii consumurilor de energie în 

sfera serviciilor comunitare de utilități publice, în sectorul rezidențial și terțiar, în transporul 

public cât și în cel privat. 

Planul conține acțiuni care au ca scop informarea și motivarea cetățenilor, cât și a altor părți 

interesate, cu privire la stadiul măsurilor aprobate și a efectelor acestora. 

În mod evident, implementarea acestuia necesită susținere financiară și politică a comunității 

locale din terțe părți. 

Acest plan de acțiune trebuie privit ca un instrument de comunicare și promovare a factorilor 

de decizie, deoarece el nu reprezintă un document rigid, având în vedere că periodic 

circumstanțele se schimbă și necesită revizuiri, iar rezultatele acțiunilor aduc experiență. 

În continuare, este prezentată planificarea măsurilor pe sectoare/domenii de acțiune: 

• Clădiri, echipamente și instalații (clădiri municipale, clădiri din sectorul terțiar, clădiri 

rezidențiale, iluminat public), 

• Transport (flota municipală, transport public, transport privat și comercial), 
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• Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de mobilitate durabilă, 

dezvoltarea de reglementări locale în sprijinul construcțiilor durabile), 

• Promovarea utilizării unor surse regenerabile de energie la nivel local (instalații 

termice solare și fotovoltaice, instalații termice ce folosesc biomasa), 

• Achiziții (reglementari locale de eficiență energetică, reglementări locale de utilizare 

energie regenerabilă), 

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

campanii de informare și conștientizare). 

PAED este un document politic strategic ce va fi aprobat de consiliul local municipal, prin care 

se asumă sprijinul politic pentru asigurarea succesului procesului de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice în teritoriul de competenţă a autorităţii locale, în vederea depășirii țintelor 

propuse de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu mai 

mult de 20% faţă de emisiile generate în teritoriul administrativ în anul de referință. 

Scopul PAED este de asigurare a implementării pe termen scurt şi mediu a politicilor locale 

formulate prin Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana - ,,Strategia de Dezvoltare Locală”, 

cu detalierea obiectivelor şi direcțiilor de acțiune generale ale acesteia pe obiective şi direcții 

de acțiune specifice, în sectorul energiei şi protecției mediului. 

Obiectivul general al PAED este de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până 

în anul 2020 pe raza Municipiului Pitești în vederea îmbunătățirii performanţelor energetice 

existente sau dezvoltării de construcții, instalații, echipamente şi tehnologii cu eficienţă 

energetică performantă, incluzând sursele regenerabile de energie viabile. 

Autoritățile locale ale Municipiului Pitești au ca obiectiv strategic apropierea de 

performanțele socio-economice atinse de alte municipalități performanțe ale Uniunii 

Europene, prin implementarea politicilor care contribuie la ridicarea nivelului de trai și a 

gradului de civilizație al comunității locale. Acesta este și scopul în mare măsură a suportului 

financiar nerambursabil acordat de Uniunea Europeana pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice. 

Dependența energetică și schimbările climatice sunt preocupări comune, atât la nivel 

european, cât și la nivel național. Siguranța aprovizionării cu energie, utilizarea eficientă a 

resurselor, prețurile accesibile și soluțiile inovatoare sunt cruciale pentru dezvoltarea pe 

termen lung, pentru crearea locurilor de muncă și creșterea calității vieții în municipiu. 

Utilizarea rațională a energiei, pe lângă efectele pozitive asupra mediului, conduce și spre 

următoarele beneficii: 

• economice - prin economisirea energiei se reduce și factura energetică; 

• sociale - utilitățile publice cu costuri reduse cresc suportabilitatea lor pentru cetățenii 

din grupuri vulnerabile - care își cheltuiesc o mare parte din venituri pe încălzire, 

energie electrică; 
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• administrative - modernizarea infrastructurii urbane conduce în mod direct la 

creșterea calității serviciilor publice, precum și la sporirea gradului de confort urban; 

• de finanțare - economiile de energie realizate eliberează resurse financiare din care 

se pot dezvolta noi proiecte de modernizare; 

• operaționale - confortul superior conduce la o mai bună productivitate a muncii și la 

îmbunătățirea imaginii publice a organizațiilor.  

Prin aderarea la inițiativa europeană Convenția Primarilor, Municipiul Pitești își asumă 

reducerea până în anul 2023 a emisiilor de gaze cu efect de seră în teritoriul administrat. 

Administrația publică locală trebuie să fie un factor motivator, mobilizator și model pentru 

cetățeni și agenții economici. 

În urma analizei rezultatelor Inventarului de Referință al Emisiilor și luând în considerare anul 

de referință, s-a stabilit ca obiectiv general pentru Municipiul Pitești, o reducere de 36,8% a 

emisiilor de CO₂, până în anul 2023. 

Obiectivele generale ale PAED sunt următoarele:  

• Instituirea unui management energetic efectiv și eficient la nivelul autorităților publice 

și al firmelor private 

• Creșterea eficienței energetice în toate domeniile de activitate 

• Utilizarea energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un potențial 

exploatabil în termeni economici 

• Diminuarea impactului negativ asupra mediului provocat de modificările climatice 

 

7.2. Sectorul clădiri, echipamente/instalații și industrii 

7.2.1. Clădirile din Municipiul Pitești 

În Municipiul Pitești, clădirile reprezintă un consumator foarte important, responsabil 

pentru 70% din totalul emisiilor de CO2 de la nivel local. 

Implementarea de măsuri de eficienţă energetică în sectorul clădirilor va avea un impact pe 

termen mediu şi lung în consumul de energie final, de la nivel local, datorită următoarelor 

particularităţi: 

- Durata de viaţă a clădirilor noi este de aproximativ 50 ani 

- Modernizările energetice realizate la nivelul anvelopei clădirilor produc efecte în 

reducerea consumului de energie pe o durată de minim 15 ani 

- Modernizările energetice la nivelul instalaţiilor şi echipamentelor aferente unei clădiri 

produc efecte în reducerea consumului de energie pe o durată de minim 10 ani  
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Implementarea măsurilor de modernizare energetică a unei clădiri se va face pe baza unui 

Audit Energetic al Clădirii, realizat de către auditori energetici atestaţi - gradul I - care prin 

raportul de audit energetic prezintă o analiză tehnico-economică detaliată a fiecărei soluţii de 

modernizare energetică necesară la nivelul clădirii şi instalaţiilor aferente. 

Auditul energetic are ca obiectiv identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/ 

modernizare a elementelor de construcţie şi ale sistemului de instalaţii de încălzire, apă caldă 

curentă şi iluminat pe baza caracteristicilor reale ale ansamblului compus din clădire şi 

instalaţie. 

Realizarea auditului energetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape 

obligatorii: 

1) Evaluarea performanţelor energetice ale clădirii supuse auditului energetic; 

2) Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a 

acestora: 

- Se identifică şi analizează măsurile de eficienţă energetică necesare a fi implementate 

pentru reducerea consumului de energie al clădirii 

- Se cuantifică potenţialul de economii de energie rezultate în urma aplicării soluţiei de 

modernizare 

- Se cuantifică costul de aplicare al soluţiilor de modernizare energetică propuse  

- Se determină durata de recuperare a investiţiei 

- Se determină costul energiei economisite pentru fiecare soluţie de modernizare 

propusă.  

Toţi aceşti indicatori reprezintă instrumente absolut necesare stabilirii unei ordini prioritare 

a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice. 

3) Întocmirea raportului de audit energetic. Raportul de audit energetic, printre altele, 

pune în evidență practicile negative de consum energetic la nivelul utilizatorilor finali, situaţie 

în care autoritatea locală poate decide derularea unor campanii de informare care au ca ţintă 

obţinerea de schimbări de comportament privind consumul de utilități. 

4) Monitorizarea rezultatelor după implementarea soluțiilor propuse prin auditul 

energetic atât pentru evaluarea rezultatelor în urma lucrărilor realizate cât și a monitorizării 

permanente a consumurilor energetice pentru raportările parțiale și finale (2020) obligatorii 

prin PAED. 

Modernizarea energetică trebuie să se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenţă cu un 

grad ridicat de siguranţă. Prin urmare, reabilitarea termică este condiţionată de respectarea 

cerinţei A1 “Rezistenta și stabilitate” menţionată în legea 10/1995 (Calitatea în construcţii). 

Este obligatoriu ca în timpul şi mai ales după reabilitarea termo-tehnică şi energetică, acţiunile 
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susceptibile de a se exercita asupra clădirilor unității să nu aibă ca efect producerea unuia din 

următoarele evenimente: 

- Prăbuşirea totală sau parţială a construcţiilor; 

- Producerea unor deformaţii şi/sau vibraţii de mărime inacceptabilă pentru exploatarea 

normală; 

- Avarierea elementelor nestructurale (închideri, compartimentări, finisaje) a instalaţiilor 

şi a echipamentelor ca urmare a deformaţiilor excesive ale elementelor structurale; 

- Producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip prăbuşire 

progresivă, disproporţionate în raport cu cauza care le-a produs. 

 

Obiective specifice privind creşterea eficienţei energetice la nivelul clădirilor: 

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor 

clădirilor rezidențiale (apartamente, clădiri individuale), terțiare și administrative, prin 

modernizare energetică sustenabilă. 

Obiectiv specific 2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru prepararea apei calde 

menajere sau aport la încălzire la acele clădiri la care se dovedește prin proiectul tehnic un 

cost optim al investiției în raport cu energia economisită și o investiție realizată cu surse 

clasice de combustibil. 

 

7.2.1.1. Clădirile municipale din Municipiul Pitești 

Pentru cladirile ce deservesc instituțiile publice locale, se estimează că în anul 2023 se vor 

reduce emisiile de CO2 cu 7,6% față de emisiile din anul 2018, prin implementarea 

următoarelor măsuri de creștere a eficienței energetice și a aportului de energie din surse 

regenerabile: 

Măsura 1.1 - Realizarea auditului energetic pentru clădirile municipale și etichetarea lor 

energetică. Măsura se impune pentru cunoașterea situației energetice a fiecărei clădiri, 

crearea unei baze de date ce asigură un management energetic eficient și aplicarea unor 

măsuri concrete pentru reducerea consumurilor energetice. 

Măsura 1.2 - Implementarea unui sistem de management energetic al clădirilor proprii. 

Măsura se impune pentru monitorizarea permanentă a consumurilor energetice înregistrate 

în clădirile publice, precum și a lucrărilor de eficiență energetică efectuate. Se realizează astfel 

o bază de date care conține informatii tehnice detaliate referitoare la clădirile publice, precum 

și evidența consumurilor de energie electrică, gaz natural, apă, energie termică, apă caldă 

menajeră. 
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Măsura 1.3 - Reabilitarea  termică a clădirilor publice. Măsura se referă la intervenții asupra 

anvelopei clădirilor nerenovate, cu indice de consum energetic mare, cu tâmplărie veche, ce 

favorizează pierderi energetice. La nivelul acestor clădiri se utilizează gazul natural pentru 

încălzire și preparare apă caldă 

Măsura 1.4 - Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente 

energetic. Măsura are ca scop intervenții asupra instalațiilor electrice pentru implementarea 

de sisteme de contorizare inteligente, înlocuirea iluminatului incandescent cu lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, cu posibilități de reglaj funcție de programul de lucru. 

Măsura 1.5 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde și energiei 

electrice pentru clădiri publice. Măsura se referă la instalarea de panouri solare, panouri 

fotovoltaice și baterii de stocare pentru reducerea consumului de gaz natural și a cheltuielilor 

cu energia. Se vor monta instalații fotovoltaice pentru acoperirea parțială a consumului intern 

de energie electrică și instalații solare pentru prepararea apei calde menajere. 

 

Tabel 7.1. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – CLĂDIRI MUNICIPALE 

Clădiri municipale 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 64.756 

Consum de energie an 2018 MWh/an 56.056 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 7.591 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 27.246 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 15.243 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 2.065 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 9.367 

Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili 

Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, 

Administrația fondului de mediu, Agenția de 

dezvoltare regională 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru fondul de clădiri municipale din Municipiul Pitești va avea 

un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de 

energie din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri municipale este de 2.065 t CO2/an 

(7,58% din emisiile anului 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 

9,4 milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 14.068 t CO2/an (51,63%). 
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Sursele de finanțare posibile pentru proiectele de investiții ce vizează clădirile municipale 

sunt:  

• Fonduri atrase,  

• Administrația Fondului pentru Mediu,  

• Programul Casa Verde,  

• Agentia de Dezvoltare Regionala,  

• Buget local. 

Măsurile 1.1, 1.3 și 1.4 se pot implementa prin accesarea unor proiecte în cadrul POR 2014-

2020 privind eficiența energetică a clădirilor publice, în cadrul cărora se finanțează 

următoarele categorii de investiții: 

• Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, 

inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

• 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; 

• Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 

termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 

• Implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop  îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și 

instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice); 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată si durată mare de viață; 

• Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a 

instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.); 

• Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Responsabilitatea implementării se află în sfera de competență legală de acțiune a Primăriei 

Municipiului Pitești. 
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7.2.1.2. Clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești 

Un potențial ridicat de economie de energie o au clădirile rezidențiale. La o reabilitare termică 

a blocului se obțin economii de energie termică de aproximativ 25%, ceea ce înseamnă o 

economie de aproximativ 120 kWh/m2/an. 

Pentru clădirile ce deservesc locuințele, se estimează că în anul 2023 se vor reduce emisiile 

de CO2 cu 17.238 t CO2 față de emisiile din anul 2018, prin implementarea următoarelor 

măsuri de creștere a eficienței energetice și a aportului de energie din surse regenerabile: 

Măsura 2.1 - Reabilitarea termică a blocurilor. Măsura se referă la intervenții la blocurile de 

locuit realizate după proiecte elaborate în perioada anilor ‘50 – ’90, cu respectarea 

prevederilor Legii 372/2005 pentru reducerea consumurilor energetice la consumatorii finali 

și ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului. 

Măsura 2.2 - Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente 

energetic. Măsura are ca scop intervenții asupra instalațiilor electrice pentru implementarea 

de sisteme de contorizare inteligente, înlocuirea iluminatului incandescent cu lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, cu posibilități de reglaj funcție de dorința utilizatorului. 

Măsura 2.3 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde la casele 

individuale. Măsura se referă la instalarea de panouri solare pentru reducerea consumului de 

gaz natural și a cheltuielilor cu energia. 

Măsura 2.4 - Aplicarea programului național ,,Casa Verde”. Măsura se referă la construcția de 

noi case individuale în perioada 2016-2020 pentru realizarea de clădirii cu consum aproape 

zero de energie ,,nZEB’’. Primăria va încuraja aplicarea programului la acordarea autorizației 

de construcție. 

Măsura 2.5 - Promovarea etichetării energetice a clădirilor existente. Măsura se referă la 

campanii de informare pentru încurajarea propietarilor să realizeze auditul energetic ce le 

facilitează luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor pentru asigurarea confortului dorit. 

 

Tabel 7.2. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

Clădiri rezidențiale 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 650.461 

Consum de energie an 2018 MWh/an 601.064 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 65.049 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 237.966 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 159.131 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 17.238 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 62.772 
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Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili 

Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, 

Administrația fondului de mediu, Asociații de 

proprietari, Proprietari 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru fondul de clădiri rezidențiale din Municipiul Pitești va 

avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de 

energie din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri rezidențiale este de 17.238 t CO2/an 

(7,24% din emisiile anului 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 

63 milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 96.073 t CO2/an (40,37%). 

Sursele de finanțare posibile pentru proiectele de investiții ce vizează clădirile rezidențiale 

sunt:  

• Fonduri atrase,  

Măsurile 2.1, 2.2 și 2.3 pot fi implementate prin accesarea unor proiecte finanțate în cadrul 

POR 2014-2020, măsura de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, în 

cadrul căreia se vor finanța următoarele acțiuni: 

• Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare; 

• Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și 

apă calda de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, inclusiv montarea 

de robinete cu cap termostatic etc. 

• Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 

bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, 

pompe de căldura și/sau centrale termice pe biomasă etc.; 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

• Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 

achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 

energiei electrice; 

• Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări,  subsol,  lucrări 
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de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, 

etc.); 

• Realizarea de strategii pentru eficiența energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Asociațiilor de Proprietari, 

• Proprietarilor individuali, 

• ANRE, 

• Administratiei Fondului de Mediu. 

7.2.1.3. Clădirile terțiare din Municipiul Pitești 

Spațiile aflate la parterul blocurilor se vor reabilita împreună cu întreaga clădire. Considerând 

spatiile terțiare ca fiind 35% din clădirile rezidențiale, ar rezulta prin reabilitare împreună cu 

toate imobilele rezidențiale din municipiu o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

raportat la anul 2018, de 5.308 t CO2/an (7,21% față de anul 2008). Costul estimat pentru 

realizarea măsurilor propuse este de 22 milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 

2008, implementarea măsurilor va determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect 

de seră de 26.416 t CO2/an (35,9%). 

 

Tabel 7.3. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – CLĂDIRI TERȚIARE 

Clădiri terțiare 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 247.954 

Consum de energie an 2018 MWh/an 225.258 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 22.779 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 73.576 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 52.467 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 5.308 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 21.982 

Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili 

Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, 

Administrația fondului de mediu, Asociații de 

proprietari, Proprietari 

Perioada implementare 2018-2023 
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7.2.2. Iluminatul public municipal 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de iluminatul public municipal. Pentru aceasta, se estimează că în anul 2023 se 

vor reduce emisiile de CO2 cu 275 t CO2 față de emisiile din anul 2018, prin implementarea 

următoarelor măsuri de creștere a eficienței energetice și a aportului de energie din surse 

regenerabile: 

Măsura 3.1 –  Montarea de surse de iluminat cu LED și senzori de prezență și crepuscul. 

Măsura se referă la înlocuirea lămpilor de iluminat clasice, cu o eficiență energetică redusă, 

cu lămpi de iluminat cu LED, precum și montarea unor senzori crepusculari și de prezență care 

să reducă durata de funcționare a lămpilor și, implicit, consumul de energie electrică la 

valorile minim necesare 

 

Tabel 7.4. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – ILUMINAT PUBLIC 

Iluminat public 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 6.494 

Consum de energie an 2018 MWh/an 7.453 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 950 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 3.221 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 2.154 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 275 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 333 

Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili 
Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, 

Administrația fondului de mediu, ANRE 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurii propuse pentru iluminatul din Municipiul Pitești va avea un impact 

important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de energie din 

clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră este de 275 t CO2/an (8,52% din emisiile anului 2008). Costul 

estimat pentru realizarea măsurii propuse este de 331,5 mii euro fără TVA. Față de anul de 

referință 2008, implementarea măsurii va determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu 

efect de seră de 1.342 t CO2/an (41,65%). 

Măsura se poate implementa prin accesarea unor proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020 

privind investițiile în iluminatul public, în cadrul cărora se pot efectua următoarele intervenții: 
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• Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea 

confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – 

stâlpi, rețele, etc.; 

• Achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

• Extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

• Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea energiei necesare 

sistemului de iluminat public (ex. panouri fotovoltaice etc.); 

• Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

• Realizarea de strategii pentru eficiența energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Primăriei Municipiului Pitești (Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului 

Municipiului Pitești) 

• ANRE 

• Administrația Fondului de Mediu 

 

7.2.3. Alimentarea cu apă și canalizarea 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru aceasta, se 

estimează că în anul 2023 se vor reduce emisiile de CO2 cu 936 t CO2 față de emisiile din anul 

2018, prin implementarea următoarelor măsuri de creștere a eficienței energetice și a 

aportului de energie din surse regenerabile: 

Măsura 4.1 - Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Pitești (captare, 

aducțiune, distribuție, contorizare apă). Măsura determină și reducerea pierderilor de apă și 

a consumurilor energetice. 

Măsura 4.2 - Reabilitare sistem de canalizare (stații de pompare, rețea de canalizare etc.) 

Măsura realizată determină și economisirea energiei electrice pentru stațiile de pompare.  

Măsura 4.3 - Modernizare sistem colectare ape pluviale (rețea de canalizare etc.) Măsura 

realizată determină și economisirea energiei electrice pentru stațiile de pompare și reduce 

riscul inundațiilor. 
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Tabel 7.5. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

CANALIZARE 

Alimentare cu apă și canalizare 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 25.237 

Consum de energie an 2018 MWh/an 21.301 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 3.430 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 11.356 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 5.813 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 936 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 1.715 

Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili 
Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, Apă Canal 

2000 S.A. 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din 

Municipiul Pitești va avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră 

aferente consumurilor de energie din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 

2018, potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este de 936 t CO2/an (8,25% 

din emisiile anului 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 1,7 

milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 6.479 t CO2/an (57,06%). 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Apă Canal 2000 S.A. Pitești 

• Primăriei Municipiului Pitești 
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7.2.4. Centralizator sector clădiri, echipamente/instalații și industrii 

Aplicarea măsurilor propuse pentru fondul de clădiri și serviciile publice din Municipiul Pitești 

va avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor 

de energie aflate în conturul analizat. Prin implementarea măsurilor propuse, se estimează că 

în anul 2023 se vor reduce emisiile de CO2 cu 25.748 t CO2 față de emisiile din anul 2018 de la 

nivelul sectorului analizat: 

 

Tabel 7.6. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – CLĂDIRI, 

ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII 

Clădiri, echipamente/instalații și industrii 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 994.902 

Consum de energie an 2018 MWh/an 911.122 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 99.799 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 353.365 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 234.808 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 25.748 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 96.169 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru sectorul clădiri, echipamente/instalații și industrii din 

Municipiul Pitești va avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră 

aferente consumurilor de energie din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 

2018, potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este de 25.758 t CO2/an 

(7,29% din emisiile anului 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 

96 milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 144.305 t CO2/an 

(40,84%). 
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7.3. Transporturi 

Propuneri privind optimizarea sistemelor de transport urban din municipiul Pitești scopul 

reducerii emisiilor de noxe și de reducere a amprentei ecologice ("footprint"-ului) aferente. 

Ideea de bază care trebuie avută în vedere poate fi rezumată prin următoarele sloganuri: 

"transport less", "transport better" adică - transportă mai puţin, respectiv transportă mai 

bine.  

❖ În cazul transportului de persoane, acest lucru înseamnă persoane fizice, întreprinderi 

și încurajarea autorităților locale de a reduce numărul de călătorii și de a folosi alternative 

pentru vehiculele personale, care includ utilizarea de tranzit în masă, eco-mobilitate pentru 

călătorii școală, ciclism, utilizarea în comun de către un grup de persoane a unui singur mijloc 

de transport ("carpooling"), charter transport etc., folosirea unor sisteme de tip navetă cât 

mai intens şi eficient, cu scopul de a reduce cerințele de călătorie și/sau distanțele parcurse, 

definirea unor zone de ”focus”, dezvoltarea politicilor regionale și de dezvoltare urbană și 

impactul acestora asupra nevoilor de transport și asupra necesarului de energie și a efectelor 

asupra mediului asociate.  

❖ În cazul unui municipiu, unde trebuie asigurată livrarea de bunuri, o atenție specială 

trebuie acordată soluțiilor de organizare, cum ar fi zone ale logisticii urbane sau centre urbane 

de distribuție (CUD), care utilizează un sistem de concentrare a fluxului de trafic spre a se 

reduce traficul de marfă. 

O analiză exhaustivă poate indica următoarele măsuri, precum și gradul în care acestea pot 

contribui la reducerea poluării. În scopul asigurării sustenabilității acestor măsuri trebuie avuți 

în vedere următorii factori: 

❖ Evoluția tehnologiilor din domeniul transporturilor și în special a celor privind 

optimizarea managementului flotelor de vehicule; 

❖ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din cadrul municipiului, punându-se baza pe 

măsuri judicioase a căror efect să poată fi cuantificat obiectiv;  

❖ Resursele financiar economice care pot permite reînnoirea parcului auto local precum 

și a infrastructurii rutiere municipale; 

❖ Impactul economic, cel ecologic și cel social apărute ca urmare a măsurilor de 

modernizare și optimizare a transportului la nivel de municipiu; 

❖ Impactul privind creșterea ”calității vieții” pentru locuitorii municipiului Pitești. 

Municipalitatea este pe de-o parte actor în cadrul acestui proces, dispunând de o flotă de 

transport proprie și efectuând servicii către populație, iar pe de altă parte este coordonator 

și manager al sistemului de transport urban integrat. Urmare celei de-a doua calități, 

administrația locală afectează prin măsurile de organizare și urbanism o bună parte a 

populației municipiului posesoare de vehicule, precum și alte întreprinderi și instituții locale.  



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
183 

Asupra acestor actori, municipalitatea nu are o influență directă, dar poate adopta 

reglementări locale prin care să stimuleze indirect opțiunile acestora privind desfășurarea 

activităților ce țin de sistemul de transport local.  

Un factor important care trebuie de asemenea avut în vedere este cel educațional, formativ; 

în acest sens municipalitatea va putea determina, mai ales la nivel individual, schimbarea 

opțiunilor cetățenilor municipiului și conștientizarea acestora privind necesitatea schimbării 

atitudinilor și a stereotipurilor privind desfășurarea circulației în municipiu.  

Prezenta lucrare are drept obiectiv principal acela al identificării măsurilor de optimizare a 

sistemului de transport local și a infrastructurii, măsuri care duc la creșterea eficienței 

energetice în paralel cu reducerea emisiilor de noxe, în scopul atingerii obiectivelor indicate 

în programul european Europa 2020. 

Cum o foarte bună parte dintre parametrii care afectează sistemul de transport local integrat 

sunt greu de prevăzut ca evoluție în perioada imediat următoare, datorită actualei crize 

economice, precum și vitezei ridicate a schimbărilor tehnologice și economice, o bună parte 

din simulările pe care le vom prezenta se bazează pe scenarii care permit determinarea 

domeniului maxim de variație al măsurilor propuse. 

 

Măsuri de luat în considerare în cadrul planului strategic de măsuri, precum și principiile 

care stau la baza acestor propuneri 

Planul reflectă evoluția tehnologiilor aferente sistemelor de transport, punând un accent 

special pe înlocuirea graduală a flotei de transport local, precum și pe influența pe care o are 

schimbarea flotei private existente în municipiul Pitești 

Măsurile graduale atacă cu preponderență marii consumatori și totodată generatori de emisii 

poluante din municipiu, în următoarea ordine: 

➢ Autobuze și alte mijloace de transport destinate transportului public sau a celui de 

tip navetă prin faptul că s-a prevăzut schimbarea flotei actuale cu autobuze și microbuze de 

ultimă generație având sisteme de propulsie hibride. Astfel, la aceste sisteme, pe lângă 

reducerea semnificativă a consumurilor specifice, are loc și o accentuată reducere a emisiilor 

poluante, căci pe de-o parte aceste sisteme folosesc energia cinetică a vehiculului pe care-o 

recuperează ca energie electrică utilizabilă la următoarea accelerare a acestuia, iar pe de altă 

parte eficiența energetică a motoarelor s-a îmbunătățit urmare asigurării unei arderi 

complete a combustibilului (s-a trecut de la benzină spre turbo-diesel, ”intercooler”, 

catalizatori și filtre de particule ceea ce permite atingerea unor randamente ale motoarelor 

cu ardere internă în jurul valorii de 30% comparativ cu 19% situația motoarelor clasice pe 

benzină). De asemenea, în cazul vehiculelor hibride, atât a vehiculelor având o arhitectură 

serie cât și la cele cu arhitectură paralelă, emisiile poluante sunt reduse în proporții ce 

depășesc semnificativ valoarea de 50%, unele dintre acestea atingând valori de până la 90% 

reducere emisii prin măsuri multiple și convergente cum ar fi: frânarea recuperativă, utilizarea 
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sistemelor start-stop și start booster, folosirea optimizată a energiei recuperate pentru 

asigurarea rezervei energetice necesare asigurării serviciilor auxiliare pe vehicule (aer 

condiționat și încălzire), funcționarea motorului cu ardere internă în regimuri optimizate din 

punctul de vedere al randamentului în funcționare (”smoothing of dynamic processes”); 

Acest gen de măsuri necesită investiții, dar așa cum s-a arătat în justificarea tehnico-

economică cel puțin două vehicule pot fi achiziționate anual doar pe baza economiilor de 

combustibil realizate;   

➢ Creșterea eficienței economice și energetice a sistemelor publice de transport prin 

măsuri de optimizare, planificare dinamică și asigurare a buclei de control (în mare măsură 

în timp real) astfel ca pe de-o parte să se asigure creșterea calității serviciilor de transport și 

folosirea mijloacelor de transport la capacități de încărcare cât mai apropiate de cele 

tehnologice maximale, iar pe de altă parte la atragerea treptată a comunității locale în 

utilizarea cu precădere a transportului în comun, care trebuie să devină atractiv în a fi folosit, 

efectul direct fiind reducerea traficului bazat pe folosirea mașinilor private, personale; 

Acest tip de măsuri nu presupun investiții majore, și au eficiență extrem de ridicată, 

acționând convergent cel puțin doi factori de influență, dar inerent această măsură este 

legată de prima dintre măsuri care trebuie abordată cu prioritate.  

➢ Al doilea factor de influență avut în vedere ține de acționarea la nivelul parcului de 

vehicule privat, cel principal - conform statisticilor în municipiul Pitești - parc ce este 

influențat pe de-o parte de către măsurile la nivel național de stimulare a înnoirii parcului 

auto, iar pe de altă parte poate fi influențat indirect de creșterea calității serviciilor de 

transport public la nivel local, de unele măsuri de stimulare a schimbării obiceiurilor publicului 

călător din municipiu și de convingere și stimulare a acestuia în sensul folosirii mijloacelor 

personale de deplasare nepoluante, de adaptarea infrastructurii stradale la astfel de trafic și 

de asigurarea securității și unor servicii prestate către public de calitate.  

Aceste măsuri necesită investiții modeste, dar presupune măsuri auxiliare cum sunt cele de 

popularizare, de informare, de educare a publicului relevându-se care sunt principalele 

avantaje. Din punctul de vedere al poluării, acest gen de măsuri duc la reducerea cu 100% a 

poluării, evident funcție de procentul din populație care acceptă să-și schimbe obișnuințele 

cotidiene.  

➢ Al treilea factor de influență privește îmbunătățirea infrastructurii aferente 

sistemelor de transport local la nivelul municipiului Pitești. În acest sens, două direcții 

principale, având niveluri investiționale distincte, pot fi decelate. Primul privește investiții 

relativ reduse și atacă problema fluidizării principalelor artere de circulație din municipiu prin 

semaforizarea dinamică orientată pe fluxuri principale precum și pe controlul factorilor de 

reglare a temporizării semafoarelor funcție de nivelurile de trafic instantanee și al luării unor 

măsuri de regândire a arhitecturii unora dintre intersecțiile din municipiu (realizarea unor 

sensuri giratorii, definirea pe principalele direcții ale traficului a unor sensuri unice de 

circulație în acord cu structura drumurilor, calitatea și amplasamentul relativ al acestora). Ca 
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măsură adițională poate fi avută în vedere măsura de creștere moderată a limitei de viteză 

legale pe acele artere de circulație care din punct de vedere tehnic sunt pregătite să suporte 

o astfel de schimbare. 

Al doilea mijloc presupune un efort investițional mai ridicat și privește realizarea dezideratului 

de eliminare a traficului greu și de tranzit din municipiul Pitești prin construcția unei sau a mai 

multor artere ocolitoare.  

Genul de măsuri specificate în acest paragraf, privesc în principal reducerea consumurilor 

prin optimizări ce țin de infrastructura locală, dar așa cum s-a afirmat mai sus este de 

subliniat că nu toate aceste schimbări incumbă eforturi materiale semnificative.  

➢ Al patrulea factor de influență privește dezideratul de asigurare a unui control 

optimizat, dinamic și adaptiv al sistemului de transport. Acest sistem deosebit de complex 

are, în cazul în care este adoptat și sunt urmărite consecvent etapele de implementare, 

avantaje majore, căci presupune evidențierea în principal a aspectelor ”intensive” privind 

sistemele de transport - eficientizarea energetică, reducerea semnificativă a poluării, 

creșterea calității serviciilor publice și condițiilor de circulație la nivel local.  

Un astfel de sistem presupune însă luarea unor măsuri cunoscând permanent realitatea în 

cadrul sistemului de transport și dispunând de mijloacele tehnice, tehnologice și de informare 

și convingere a locuitorilor municipiului în ceea ce privește serviciile asigurate. Mai mult pe 

parcursul unei perioade de timp relativ îndelungate trebuiește creat și dezvoltat un sistem 

”viu” de control care presupune măsurarea, monitorizarea și dezvoltarea unei baze de 

cunoștințe asupra traficului pe principalele artere de circulație, măsurarea, monitorizarea și 

analiza datelor de mediu aferente sistemului de transport din municipiu, dezvoltarea unui 

model al sistemului de transport și a sistemelor de ”transport modale/multi-modale” care 

permit eficientizarea proceselor suport pentru activitățile sociale, economice din cadrul 

municipiului. Nu poate fi gândit un astfel de sistem fără a ține cont că acesta ca sistem de 

reglare nu este doar un sistem de tip ”feedback”, ci și un sistem de tip ”feedbefore”, respectiv 

el va trebui să reacționeze ”anticipativ” în anumite situații permițând astfel asigurarea 

funcționalității de ansamblu în orice situații. (vezi blocarea de trafic datorită accidentelor, 

manifestațiilor, unor defecțiuni legate de infrastructura stradală - nefuncționarea sistemelor 

de semnalizare, sau funcționarea defectuoasă a acestora etc. Este de subliniat că deși plasat 

ca o a patra măsură de adoptat, aceasta este de fapt corolarul celorlalte măsuri și deși 

necesită un timp îndelungat spre a fi aplicată, aceasta trebuie urmărită permanent, căci odată 

aplicată are un potențial de sustenabilitate maximal. 

Urmare celor mai sus menționate, planul de măsuri dovedește și prin calculele bazate pe 

previziunile noastre că are loc o modificare a structurii ”tradiționale” a configurației 

”costurilor ce țin de sustenabilitatea procesului de îmbunătățire a sistemului de transport” 

reflectată între altele și de modificarea raportului îndeobște acceptat privind consumul de 

carburant - energia consumată - și evoluția gradului de poluare aferentă procesului de 

transport. 
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În continuare, se vor prezenta măsurile ce se au în vedere la nivelul Municipiului Pitești pentru 

creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2 aferente sectorului de transport. 

7.3.1. Flota municipală 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de parcul auto al municipalității. Pentru aceasta, se estimează că în anul 2023 se 

vor reduce emisiile de CO2 cu 7 t CO2 față de emisiile din anul 2018, prin implementarea 

următoarelor măsuri de creștere a eficienței energetice și a aportului de energie din surse 

regenerabile: 

Măsura 5.1 – Achiziționarea de mijloace de transport noi cu consumuri reduse. Măsura are în 

vedere înnoirea parcului auto în perioada 2018-2023, în funcție de necesitățile primăriei. 

 

Tabel 7.7. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – FLOTA MUNICIPALĂ 

Flota municipală 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 160 

Consum de energie an 2018 MWh/an 128 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 28 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 41 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 31 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 7 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 126 

Surse finanțare Bugetul local, Fonduri atrase 

Responsabili Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru flota municipală din Municipiul Pitești va avea un impact 

important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de energie din 

clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră este de 7 t CO2/an (16,64% din consumul anului 2008). 

Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 126 mii euro fără TVA. Față de 

anul de referință 2008, implementarea măsurilor va determina o reducere totală a emisiilor 

de gaze cu efect de seră de 17 t CO2/an (40,56%). 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Primăriei Municipiului Pitești 
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7.3.2. Transportul public 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de serviciul de transport public. Pentru aceasta, se estimează că în anul 2023 se 

vor reduce emisiile de CO2 cu 1.046 t CO2 față de emisiile din anul 2018, prin implementarea 

următoarelor măsuri de creștere a eficienței energetice și a aportului de energie din surse 

regenerabile: 

Măsura 5.2 – Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun. Măsura are în 

vedere implementarea unui sistem de transport public electric, care va conduce la reducerea 

emisiilor de CO2. 

 

Tabel 7.8. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – TRANSPORT PUBLIC 

Transport public 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 21.563 

Consum de energie an 2018 MWh/an 16.761 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 4.185 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 5.556 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 4.183 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 1.046 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 5.093 

Surse finanțare Bugetul local, Fonduri atrase 

Responsabili 
Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, Publitrans 

2000 S.A. 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru parcul auto aferent serviciului de transport public din 

Municipiul Pitești va avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră 

aferente consumurilor de energie din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 

2018, potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este de 1.046 t CO2/an 

(18,83% din consumul anului 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este 

de 5,1 milioane euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 2.419 t CO2/an (43,53%). 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Primăriei Municipiului Pitești 

• Publitrans 2000 S.A. 
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7.3.3. Transportul privat și comercial 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de transporturile private și comerciale. Pentru aceasta, se estimează că în anul 

2023 se vor reduce emisiile de CO2 cu 5.629 t CO2 față de emisiile din anul 2018, prin 

implementarea următoarelor măsuri: 

Măsura 5.3 – Reabilitări ale rețelelor de străzi și drumuri urbane care să contribuie la 

fluidizarea traficului. Măsura are în vedere fluidizarea traficului, cu efecte pozitive asupra 

consumurilor de carburanți. 

Măsura 5.4 – Realizarea de parcări în zone centrale și în cartiere conform precizărilor din PUG. 

Măsura are în vedere reducerea timpilor necesari pentru parcare, cu implicații pozitive asupra 

consumului de carburanți. 

Măsura 5.5 – Extinderea pistelor de biciclete, în conformitate cu precizările din PUG. Măsura 

are în vedere încurajarea utilizării bicicletelor, atât în deplasarea în timpul săptămânii, șa 

programul de lucru, cât și în zilele nelucrătoare. 

 

Tabel 7.9. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – TRANSPORT PRIVAT ȘI 

COMERCIAL 

Transport privat și comercial 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 332.319 

Consum de energie an 2018 MWh/an 311.818 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 23.166 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 83.915 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 75.746 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 5.629 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 27.035 

Surse finanțare Bugetul local, Fonduri atrase, Fonduri proprii 

Responsabili Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești, Proprietari 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru flota municipală din Municipiul Pitești va avea un impact 

important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de energie din 

clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră este de 5.629 t CO2/an (6,71% din consumul anului 2008). 

Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 27 milioane euro fără TVA. Față 
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de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va determina o reducere totală a 

emisiilor de gaze cu efect de seră de 13.798 t CO2/an (16,44%). 

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Primăriei Municipiului Pitești 

• Proprietari autovehicule 

7.3.4. Tranzit localitate 

Odată cu fluidizarea traficului din municipiul Pitești, este de așteptat ca și emisiile de CO2 

aferente tranzitului prin localitate să se reducă. Considerând tranzitul din localitate ca fiind 

responsabil pentru 2,5% din emisiile de gaze cu efect de seră aferente transportului privat și 

comercial, ar rezulta o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, raportat la anul 2018, de 

142 t CO2/an (6,24% față de anul 2008). Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse 

este de 682 mii euro fără TVA. Față de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va 

determina o reducere totală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 1.310 t CO2/an (57,62%). 

 

Tabel 7.10. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – TRANZIT LOCALITATE 

Tranzit localitate 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 9.004 

Consum de energie an 2018 MWh/an 4.547 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 584 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 2.274 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 1.106 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 142 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 682 

Surse finanțare Bugetul local, POR, Casa Verde, Fonduri proprii 

Responsabili Primăria Pitești, Consiliul Local Pitești,  

Perioada implementare 2018-2023 

 

  



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
190 

7.3.5. Centralizator sector transporturi 

Aplicarea măsurilor propuse pentru sectorul transporturi din Municipiul Pitești va avea un 

impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de energie 

aflate în conturul analizat. Prin implementarea măsurilor propuse, se estimează că în anul 

2023 se vor reduce emisiile de CO2 cu 6.795 t CO2 față de emisiile din anul 2018 de la nivelul 

sectorului analizat: 

 

Tabel 7.11. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – TRANSPORTURI 

Transporturi 

Consum de energie de referință an 2008 MWh/an 363.046 

Consum de energie an 2018 MWh/an 333.254 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 27.963 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 91.786 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 81.067 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 6.795 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 32.935 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru sectorul transporturi din Municipiul Pitești va avea un 

impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră aferente consumurilor de energie 

din clădirile aflate în conturul analizat. Prin raportare la anul 2018, potențialul de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră este de 6.735 t CO2/an (7,40% din emisiile anului 2008). 

Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 33 milioane euro fără TVA. Față 

de anul de referință 2008, implementarea măsurilor va determina o reducere totală a 

emisiilor de gaze cu efect de seră de 17.514 t CO2/an (19,08%). 

 

7.4. Producția locală de energie 

Un alt sector ce prezintă un potențial important de reducere a emisiilor de CO2 este 

reprezentat de serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Pentru 

aceasta, considerând că se vor reduce pierderile din rețeaua de transport și distribuție cu 3%, 

se estimează că în anul 2023 se vor reduce emisiile de CO2 cu 2.116 t CO2 față de emisiile din 

anul 2018, prin implementarea următoarelor măsuri: 

Măsura 6.1 – Reabilitări ale rețelelor de termoficare. 
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Tabel 7.12. SINTEZA MĂSURILOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 – SACET 

Energie termică produsă în sistem centralizat 

Pierderi de energie de referință an 2008 MWh/an 428.217 

Pierderi de energie an 2018 MWh/an 160.488 

Potențial reducere consum de energie MWh/an 9.965 

Emisii de gaze cu efect de seră de referință an 2008 tone CO2/an 92.984 

Emisii de gaze cu efect de seră an 2018 tone CO2/an 32.724 

Potențial reducere emisii de gaze efect seră tone CO2/an 2.116 

Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Euro 11.609 

Perioada implementare 2018-2023 

 

Aplicarea măsurilor propuse pentru sectorul serviciul public de alimentare cu energie termică 

din Municipiul Pitești va avea un impact direct asupra consumurilor finale de energie termică. 

Prin raportare la anul 2018, potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este 

de 2.116 t CO2/an. Costul estimat pentru realizarea măsurilor propuse este de 11,6 milioane 

euro fără TVA.  

Responsabilitatea implementării măsurilor se află în sarcina: 

• Primăriei Municipiului Pitești 

• Termo Calor Confort S.A. 

 

7.5. Planificarea teritoriului 

Planificarea urbană este preocupată de identificarea problemelor concrete ale orașului, de 

determinarea resurselor disponibile pentru atingerea acestor scopuri precum și de 

evidențierea constrângerilor ce le blochează realizarea. 

Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră în domeniul planificării urbane din Municipiul Pitești sunt: 

Măsura 6.1 – Împădurirea terenurilor agricole aflate în proprietatea orașului. Măsura are în 

vedere oprirea proceselor de degradare, protejarea terenurilor și punerea lor în valoare prin 

culturi forestiere. 

Măsura 6.2 – Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și zonele verzi, prin 

intervenții pentru reutilizarea terenurilor degradate, aflate în paragină, și actualizarea 

„Registrului local al spațiilor verzi” 



 
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești 

 
 

 
192 

Măsura 6.3 – Realizarea planului de mobilitate durabilă și a planului de reutilizare a 

terenurilor degradate. 

Măsura 6.4 – Emiterea de autorizații de construire pentru documentațiile de execuție a 

clădirilor noi care respectă cerințele Directivei EcoDesign și performanțele energetice 

conform legislației în vigoare. Măsura recomandată este permanentă, necuantificabilă. 

Măsura 6.5 – Emiterea de certificate de performanță energetică pentru clădirile supuse unor 

contracte de vânzare-cumpărare. Măsura este permanentă, necuantificabilă. 

 

7.6. Sectorul achiziţii publice de produse și servicii 

Achiziţiile publice, modul în care sunt întocmite procedurile de aprovizionare şi stabilite 

priorităţile deciziilor de aprovizionare, pot oferi o oportunitate importantă Municipiului 

Pitești pentru a-şi îmbunătăţi performanţa generală de consum energetic. 

Achiziţiile publice verzi 

Achiziţia publică verde include practici precum calculul duratei de viaţă35, stabilirea 

standardelor minime de eficienţă energetică, folosirea criteriilor de eficienţă energetică în 

procesele de ofertare şi de luare a deciziilor legate de bunuri, servicii sau lucrări.  

Achiziţia publică verde este aplicabilă proiectării, construcţiei şi administraţiei clădirilor, 

achiziţionării de sisteme de încălzire, vehicule şi echipamente electrice, dar şi achiziţionării 

directe de energie (ex. energie electrică).  

Aprovizionarea eficientă din punct de vedere energetic oferă autorităţilor publice şi 

comunităţilor acestora beneficii sociale, economice şi de mediul înconjurător:  

- Prin consumul redus de energie, Municipiul Pitești poate reduce costurile inutile şi 

poate economisi fonduri.  

- Unele bunuri eficiente energetic, cum ar fi sursele de iluminat, au o durată de viaţă 

mai mare şi calitatea mai înaltă decât alternativele mai ieftine ale acestora. 

Achiziţionarea acestora va reduce timpul şi efortul implicat în schimbarea frecventă a 

echipamentelor.  

- Reducerea emisiilor CO2 ca urmare a aprovizionării eficiente energetic va ajuta 

Municipiul Pitești să-şi micşoreze amprenta de carbon.  

- Prin exemplul dat, Municipiul Pitești poate contribui la convingerea publicului general 

şi a agenţilor economici de importanţa eficienţei energetice.  

 
35 În acest calcul sunt incluse achiziţionarea (livrare, montare, punere în funcţiune), funcţionarea (energie 
electrică, piese de schimb), întreţinerea, debitarea şi scoaterea din funcţiune. 
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Interesul în realizarea de achiziţii publice verzi se datorează atât impactului acestora asupra 

reducerii emisiilor de CO2 (în medie 25%), cât şi impactului financiar (în medie, economia 

obţinută poate fi de 1,2%).  

Măsura 7.1 – Achiziția de echipamente electrice și electronice de clasă energetică A 

Măsura 7.2 – Achiziționarea de consumabile reciclabile 

Măsura 7.3 – Achiziționarea de dotări care încorporează material și tehnologii prietenoase cu 

mediul 

 

7.7. Măsuri conexe domeniului energetic cu influență asupra 

planului de acțiune pentru energie durabilă 

A. COMISIA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PAED 

Municipiul Pitești a devenit semnatar al Convenției Primarilor la data de 26 septembrie 2011. 

Punerea în aplicare a PAED presupune implicarea şi colaborarea mai multor instituţii, 

respectiv: 

- Administraţia locală: 

o Primăria Municipiului Pitești 

- Directorii serviciilor comunitare de utilitate publică sub autoritatea Consiliului Local 

care se regăsesc cu proiecte/lucrări în PAED 

- SC PUBLITRANS 2000 S.A. – operator transport public privat 

- Filiale ale Companiilor distribuitoare de utilități 

- Parteneri externi – autorităţi de management şi organisme intermediare; agenţii 

executive coordonatoare ale diferitelor programe europene specifice domeniilor – 

energie, transport şi protecţia mediului. 

Înființarea unei unităţi de management energetic în municipiu este de o importanţă majoră. 

Pentru implementarea măsurilor din Planul de Acţiune, monitorizare şi evaluare constantă, 

se recomandă crearea în cadrul Primăriei Pitești a unei Comisii de Monitorizare a 

Implementării PAED și/sau a unui Birou de Management Energetic Municipal.  

Cele mai importante sarcini ale Comisiei de Monitorizare a Implementării PAED:  

- Realizarea planurilor de acţiune pe termen scurt (1-2 ani) şi mediu (3-6 ani) - în 

cooperare cu unităţile de punere în aplicare a sarcinilor individuale. 

- Controlul şi ajustarea, dacă este necesar, a PAED în ceea ce priveşte realizarea 

obiectivelor până în 2020. 

- Monitorizarea îndeplinirii acţiunilor din Planul adoptat. 
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- Pregătirea de rapoarte privind punerea în aplicare a PAED, atât pentru primarul 

Municipiului Pitești, cât şi pentru instituţiile locale implicate în PAED şi Biroul 

Convenţiei Primarilor. 

- Informarea opiniei publice asupra rezultatelor obţinute şi consolidarea sprijinului 

public pentru acţiunile puse în aplicare. 

Comisia de Monitorizare a Implementării PAED ar putea fi compusă din: 

- Primar și Viceprimari; 

- Reprezentanţi ai Consiliului Local (în special Directorii Comisiilor cu componentă 

Tehnică); 

- Reprezentanţi ai Direcţiei Arhitect Şef; 

- Reprezentanţi ai Direcţiei Economice; 

- Reprezentanţi ai Direcţiei Servicii Publice și Achiziții; 

- Reprezentanţi ai Direcţiei Tehnică; 

- Reprezentanţi ai Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic Contencios; 

- Orice alţi reprezentanţi din Direcţiile şi Serviciile U.A.T. Pitești sau din Instituţiile aflate 

în subordinea Consiliului Local, care ar putea sprijini procesul de implementare al 

PAED. 

 

B. BIROUL DE MANAGEMENT ENERGETIC MUNICIPAL 

Biroul de management energetic trebuie să monitorizeze aplicarea reglementărilor legale 

legate de principiile de utilizare eficientă a energiei în planurile locale de amenajarea 

teritoriului, la emiterea autorizațiilor de construire, achiziții cu componentă energetică etc. 

Mai mult decât atât, biroul monitorizează utilizarea energiei din clădirile publice şi emite 

puncte de vedere legate de noile investiţii sau lucrări de renovare, prin analizarea aspectelor 

economice ale viitoarelor lucrări.  

Factorii de decizie trebuie convinși de necesitatea gestionării energiei și implicit a fondurilor 

publice alocate anual pentru plata facturilor de energie. Biroul de management energetic 

trebuie să aibă printre responsabilităţi promovarea eficienţei energetice în toate sferele de 

activitate aflate în responsabilitatea Consiliului local. 

La nivel European există de multe ori acest departament cu atribuții mult mai importante 

pentru comunitate, de exemplu un astfel de birou este responsabil cu supravegherea şi 

dezvoltarea pieţei de energie prin elaborarea şi punerea în aplicare a planului de 

aprovizionare a Municipiului cu energie termică, energie electrică, combustibili şi gaze 

naturale. 
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C. PLANUL DE COMUNICARE 

1. Context 

Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă reprezintă un instrument esenţial în cadrul 

strategiei pentru transformarea Municipiului Pitești într-o comunitate durabilă, care să poată 

asigura un nivel înalt al calităţii vieţii cetăţenilor săi, dar în special o transformare în model de 

eficienţă energetică, demn de urmat de către cetăţenii comunităţii. 

Pentru ca procesele de implementare şi monitorizare ale acţiunilor din plan să fie complete, 

dar şi în vederea maximizării efectelor obţinute şi a impactului asupra cetăţenilor, 

Municipalitatea ar trebui să urmeze un Proces de Comunicare şi Diseminare. 

Cetăţenii Municipiului Pitești ar trebui informaţi atât cu privire la ce conţine Planul de Acţiuni 

pentru Energie Durabilă, cât şi pe parcursul implementării măsurilor până în anul 2020. În 

acest context, transmiterea mesajelor corecte către categoriile potrivite de receptori, prin 

canalele favorabile de comunicare, precum şi evaluarea continuă a fiecărei acţiuni de 

comunicare pentru control şi evitarea riscurilor, reprezintă elementele de succes ale unei 

strategii comunicaţionale.  

Unul dintre riscurile unui astfel de plan complex este ca publicul ţintă – cetăţenii în acest caz, 

totodată beneficiarii rezultatelor, să nu perceapă beneficiile directe provenite prin măsurile 

puse în aplicare, în conformitate cu PAED. De aceea, componenta comunicaţională îşi justifică 

rolul prin capacitatea de a livra mesajele adecvate categoriilor de public vizate. Pentru ca 

PAED să îşi atingă obiectivul general – ridicarea nivelului calităţii vieţii cetăţenilor Municipiului 

Pitești prin scăderea emisiilor de CO2, se impune o strategie de comunicare atent diferenţiată 

pe categorii de receptori. Scopul strategiei comunicaţionale constă în fixarea fiecărei măsuri 

din PAED în conştientul receptorului, a rezultatelor şi beneficiile obţinute, astfel încât, 

beneficiarul să fie constant informat cu privire la obiectivele propuse, în raport cu stadiul 

implementării şi rezultatelor obţinute. 

 

2. Mediu comunicaţional 

Obiectivele cuprinse în Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă, măsurile care vor fi 

implementate, dar şi rezultatele aşteptate aparţin sferei tehnice, conţinut dificil de perceput 

şi accesat de către cetăţeni, publicul ţintă al PAED. Din acest motiv, comunicarea trebuie să 

fie structurată pe categorii de public – vizat şi potenţial, modalităţi de emitere a mesajelor – 

direct şi indirect, tipuri de mesaje – convenţionale şi neconvenţionale, cu efect pe termen 

mediu şi lung, astfel încât barierele comunicaţionale legate de tehnicitatea conţinutului să 

poată fi evitate, iar emitenţii de mesaje informaţionale, prin intermediul canalelor media, să 

poată controla recepţionarea corectă de către toate publicurile vizate şi de către toţi actorii 

implicaţi.  
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Procesul de comunicare va fi construit în funcţie de caracteristicile fiecărei categorii de public, 

adaptat palierelor comunicaţionale, utilizându-se instrumentele de comunicare adecvate 

obiectivelor şi rezultatelor aşteptate. 

 

3. Instrument – Planul de Comunicare 

Pentru ca procesul de comunicare să se desfăşoare în condiţii optime, măsurile necesare, 

scenariile potenţiale, categoriile vizate, obiectivele, strategiile de atingere a acestora, 

rezultatele prefigurate, modalităţile de evaluare şi diseminare sunt cuprinse în Planul de 

Comunicare.  

 

3.1. Obiective generale ale Planului de Comunicare 

- Creşterea gradului de informare a cetăţenilor Municipiului Pitești cu privire la 

activităţile, măsurile şi investiţiile din PAED, până în anul 2020. 

- Creşterea nivelului de conştientizare în rândul cetăţenilor cu privire la rezultatele 

obţinute de Municipiul Pitești, în urma implementării PAED, până în anul 2020. 

- Creşterea nivelului de responsabilizare şi implicare a cetăţenilor în implementarea 

PAED Pitești şi în atingerea potenţialului identificat de reducere a emisiilor de CO2, 

până în anul 2020. 

  

3.2. Obiective specifice pentru atingerea obiectivelor generale 

- Realizarea de broşuri/pliante/materiale informative referitoare la PAED Pitești, care 

să se distribuite gratuit cetăţenilor prin Primăria municipiului Pitești. 

- Informarea trimestrială a cetăţenilor cu privire la obiectivele stabilite şi rezultatele 

aşteptate din PAED, prin afişaj: 

o În mijloacele de transport public 

o În staţiile de aşteptare 

o În clădirile Primăriei municipiului Pitești. 

- Crearea unei pagini dedicate PAED Pitești pe site-ul oficial al Primăriei – www. 
www.primariapitesti.ro, care să fie actualizată în permanenţă până în anul 2023 
precum şi după finalizarea PAED. 

- Emiterea trimestrială a unui comunicat de presă care să includă topuri bazate pe 

analizele rezultate în urma monitorizării consumurilor clădirilor aflate sub autoritatea 

administraţiei. Aceste topuri pot clasa de ex. clădirile cu cele mai mari consumuri / 

cele mai mari economii / situaţii centralizatoare ale economiilor în bani / investiţii 

realizate cu succes etc. Comunicatele acestea vor fi trimise presei şi postate pe pagina 

dedicată PAED, de pe www.primariapitesti.ro. 

- Crearea de parteneriate media online, pentru promovarea paginii dedicate PAED şi pe 

alte site-uri/forumuri. În pagina dedicată PAED se poate realiza o zonă a partenerilor, 

http://www.primariapitesti.ro/
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unde se vor posta siglele acestora cu link către site-urile partenere. În contrapartidă, 

site-urile partenere vor posta logo-ul PAED Pitești cu link către site-ul 

www.primariapitesti.ro., direct la pagina dedicată PAED. 

- Organizarea unor conferinţe de presă, înaintea procesului de implementare PAED şi 

post-implementare. 

- Invitarea jurnaliştilor la şedinţele trimestriale ale Comisiei de Monitorizare a 

Implementării PAED, unde se va discuta stadiul Planului de Acţiune pentru Energie 

Durabilă. 

 

3.3. Strategie 

CATEGORII DE PUBLIC: 

PUBLIC VIZAT PUBLIC POTENŢIAL 

Cetăţenii Municipiului Pitești 

Cetăţenii municipiilor şi orașelor din judeţul Argeș, pentru ca 

PAED-ul să fie luat ca exemplu şi de alţi potenţiali Semnatari ai 

Convenţiei Primarilor 

Angajaţi ai Birourilor şi 

Serviciilor din cadrul Primăriei 

Pitești 

Angajaţi ai Birourilor şi Serviciilor Primăriilor din judeţul Argeș 

Reprezentanţi ai Consiliului 

Local Pitești 
Reprezentanţi ai Consiliilor Locale din judeţul Argeș 

Actori din sectorul privat al 

Municipiului Pitești 
Actori din sectorul privat din judeţul Argeș 

 

 

CRITERIU: VÂRSTĂ 

18-24 

Comunicarea către acest segment de public se va face viral, prin canale de comunicare 

proprii tinerilor – mediu online, iar rezultatele aşteptate sunt de tip tangenţial, pentru 

crearea unui nivel minim de informare, având tentă educaţională, pentru a se putea 

comunica direct, atunci când publicul va trece în următorul palier de vârstă. Subiecţii din 

acest palier reprezintă beneficiari direcţi ai măsurilor din cadrul PAED, însă nu 

conştientizează acest aspect regăsindu-se mai degrabă în calitate de viitori beneficiari. 

25-45 

Comunicarea către acest segment de public se va face direct şi controlat, atât prin canale 

de comunicare ATL/„Above the line” (clasic) – afişaj, presă etc., cât şi prin canale de 

comunicare BTL/”Below the line” (evenimente, seminarii, Săptămâna Europeană a 

Mobilităţii, Săptămâna Europeană a Eficienţei Energetice etc.).  Având în vedere faptul că 

majoritatea obiectivelor se vor atinge exclusiv prin intermediul acestei categorii de public, 

subiecţii din acest palier reprezintă beneficiari direcţi ai măsurilor din cadrul PAED. 
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45-60 

Comunicarea către acest segment de public se va face indirect, însă prin canale de 

comunicare ATL – Primăria municipiului Pitești, presă etc., acestea fiind singurele în măsură 

să transmită mesaje controlate la nivelul cognoscibil al acestei categorii. Subiecţii din acest 

palier reprezintă beneficiari direcţi ai măsurilor din cadrul PAED.  

≥60  

Comunicarea către acest segment se va face indirect, prin influenţarea liderilor de opinie 

sau prin canale de comunicare ATL - presă, neputându-se asigura accesul acestora la 

informaţiile legate de PAED. Subiecţii din acest palier reprezintă beneficiari direcţi ai 

măsurilor din cadrul PAED.   

 

CRITERIU: EDUCAŢIE 

Studii 

inferioare 

Mesajele către această categorie vor fi construite clar şi concis, fără componente tehnice, 

apelându-se la nevoi de bază şi beneficii directe, pentru a se putea asigura recepţionarea 

acestora în totalitate. Mesajele vor avea un ton preponderent informal. 

Studii 

superioare 

Mesajele către această categorie vor fi construite pe baza unor detalii tehnice şi de 

specialitate, însă stilul general va fi familiar şi uşor accesibil. Mesajele vor avea un caracter 

oficial şi ton preponderent formal. 

 

CRITERIU: OCUPAŢIE 

Ocupaţii 

tehnice 

Stilul de comunicare adoptat va fi specific şi adecvat cunoştinţelor de bază din meseriile 

ce au legătură directă cu domeniile în care intervin măsurile din PAED. Informaţia dirijată 

va avea un caracter tehnic ridicat pentru ca acest segment de public să înţeleagă 

complexitatea măsurilor incluse în PAED.  

Ocupaţii în 

administraţia 

publică 

Stilul de comunicare va fi adaptat criteriilor de protocol instituţional, dirijând mesaje 

legate cu caracter oficial, cu privire la implicarea Serviciilor şi Birourilor din subordinea 

autorităţii locale. Reprezentanţii acestui segment de public vor percepe exact nivelul de 

profunzime până la care intervin măsurile din PAED. 

Ocupaţii în 

ONG-uri 

Stilul de comunicare va fi axat pe cuvinte cheie care să stimuleze atenţia şi să atragă 

adeziunea Asociaţilor care acţionează în domenii legate de energie, protecţia mediului etc. 

Ocupaţii fără 

legătură 

directă cu 

PAED-ul 

Stilul de comunicare va fi simplu, informal, cât mai atehnic şi apropiat ocupaţiilor 

nerelaţionate domeniilor de intervenţie din PAED. Mesajele vor fi dirijate către toţi 

cetăţenii, indiferent de ocupaţie, punându-se accent pe calitatea de beneficiar direct al 

măsurilor impuse de PAED, găsindu-se formulele sintactice potrivite pentru ca mesajele 

să fie înţelese în totalitate. În acest caz recomandăm promovarea echivalentului în bani a 

măsurilor/acţiunilor/rezultatelor din PAED, acest indicator asigurând rezonanţă. 
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3.4. Procesul de comunicare. Materiale necesare. 

Instrument Vehicul Poziţionare 
Materiale 

necesare 
Continuitate 

Conferinţe de presă 

Preluare 

informaţii şi 

difuzare 

Mesaje preluate pe 

baza elementului 

motivaţional 
• Comunicate de 

presă 

• Broşuri/pliante 

Web site-uri 

parteneri 

Mesaje preluate prin 

prisma parteneriatelor 

media încheiate 

 

Broşuri/pliante 

informative 

Citare referinţe 

şi menţiuni 

Informaţii preluate în 

baza parteneriatelor 

media încheiate 

• Grafică şi 

design 

• Producţie 

Creare bază de 

date abonaţi şi 

fidelizare prin 

caracterul 

exclusiv al 

informaţiilor 

Pagină dedicată 

PAED pe 

www.primariapites

ti.ro  

Preluare 

informaţii 

despre PAED, 

obiective, 

stadiu 

implementare, 

rezultate 

Mesaje preluate pe 

baza necesităţii fluxul 

informaţional continuu 

• Redactare şi 

actualizare 

permanent 

Informaţii 

actualizate 

constant 

Comunicare / PR 

Emitere 

comunicate 

trimestrial, 

construite în 

mod atractiv 

pentru presă 

Preluare mesaje prin 

prisma caracterului 

motivaţional 

• Analiză 

consumuri 

clădiri publice şi 

realizare topuri 

• Redactare 

comunicate 

• Postare 

comunicate pe 

site-uri de 

informare 

generală 

Fidelizare 

jurnalişti 

parteneri 

Marketing online 

Postare logo 

PAED pe site-

uri partenere 

 

 

 

Preluare mesaje prin 

accesare link şi 

direcţionare către site-

ul 

www.primariapitesti.r

o  

• Grafică şi 

design 

• Administrare 

zonă parteneri 

pe site 

Actualizare 

permanentă a 

bannerelor, 

atragere 

permanentă de 

parteneriate 

online 
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3.5. Evaluare 

Pentru a se desfăşura în condiţii optime şi pentru a avea rezultate globale, procesul de 

evaluare se va realiza atât în interiorul organizaţiei, respectiv Primăria municipiului Pitești, cât 

şi în exterior, raportat la segmentele de public vizate. 

EVALUARE INTERNĂ 

Evaluarea internă se va realiza prin chestionare clare şi concise, privind măsurile din PAED. 

Chestionarele vor fi distribuite angajaţilor Primăriei municipiului Pitești şi ai serviciilor şi 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local. Rezultatele vor fi centralizate şi analizate, 

Comisia de Monitorizare36 urmând să adapteze măsurile din planul de acţiuni, în cazul în care 

rezultatele chestionarelor vor evidenţia necesitatea unei schimbări. 

Chestionarele vor urmări procentul angajaţilor mulţumiţi de modul de implementare al PAED, 

imaginea în raport cu PAED-ul pe care Primăria municipiului Pitești o are în concepţia 

respondenţilor, gradul de utilitate al măsurilor din PAED, rezultatele obţinute, necesitatea 

modificării sau a introducerii de noi măsuri în PAED etc. 

EVALUARE EXTERNĂ 

Evaluarea externă se va realiza prin feedback-ul primit în urma conferinţelor de presă / 

evenimentelor / seminariilor / campaniilor de informare şi conştientizare legate direct sau 

indirect de PAED, dar şi în raport cu interesul cetăţenilor referitor la PAED. În cadrul fiecărei 

activităţi de comunicare către publicurile externe stabilite prin Planul de Comunicare, Comisia 

de Monitorizare a PAED Pitești, cu sprijin din partea Biroului responsabil de relaţiile cu presa, 

va realiza chestionare şi formulare de evaluare care se vor distribui participanţilor. Rezultatele 

vor fi centralizate, interpretate şi în cazul în care noi soluţii se impun, se vor dezvolta alte 

scenarii pentru adaptare şi control asupra procesului de implementare al PAED în general, şi 

al Planului de Comunicare în special. 

MONITORIZARE 

Biroul responsabil de relaţiile cu presa va monitoriza fiecare activitate de comunicare legată 

de PAED, măsurându-se impactul mediatic al acesteia, reflectat în acoperirea media. Se va 

realiza o monitorizare a articolelor/interviurilor apărute în presă şi un dosar conţinând 

materialele de promovare (broşuri/pliante etc.) realizate de către Primăria municipiului 

Pitești, precum şi materialele din presă în care se promovează PAED-ul sau acţiunile conexe, 

toate acestea arhivate. 

 
36 Comisia de Monitorizare trebuie constituită din reprezentanții principalelor Birouri şi Servicii implicate în PAED, Comisie care va deveni 

responsabilă de implementarea PAED-ului 
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7.8. Soluții de finanțare din surse nerambursabile pentru susținerea 

Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă în Municipiul 

Pitești - PAED 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente 

Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale 

și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

(FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 

4272/23.06.2015. 

 

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 

2014-2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de 

Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

(SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru aceeași perioadă de 

programare și/sau cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție, precum 

și cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creșterea 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii). 

Axe prioritare relevante pentru susținerea obiectivelor PAED. 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investitii  3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor.  

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele 

de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 

Activități eligibile: 

Eficiența energetică a clădirilor publice: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, 

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, 

inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

- 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; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 

energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea 
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și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei 

electrice);  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a 

instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.); 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.  

 

Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale: 

- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și 

învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare; 

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire 

şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv 

montarea de robinete cu cap termostatic, etc. 

- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 

bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, 

pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  

- implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor 

energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și 

gestionarea energiei electrice; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări 

de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la 

fațade etc.); 

-  realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Investiții în iluminatul public: 

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin 

utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 
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asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

- achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Prioritatea de investiții 3.2/4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 

planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor 

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

Activități eligibile:  

- A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de 

material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de 

introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului 

rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de 

transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente 

transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri 

noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru 

vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, 

inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de 

transport în comun; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători; 

construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 

deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în 

circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării 

traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil, etc.); 

- B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire 

infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a 

automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor 

pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de 

parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de 

reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); 
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- C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea 

de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de 

management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere 

fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 

realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - 

alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). 

 

Prioritatea de investitii 4.2/5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 

a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

Obiectiv: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 

neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ 

Activități eligibile:  

- demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  

- realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  

montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; 

plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori); 

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale 

pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

- instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); 

- modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv 

înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în 

situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare 

pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții). 

- Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici 

dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum 

și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);  

- Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și 

recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază 

(construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente 

specifice; 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară 

mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate); 
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- Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv 

trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.  

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM) 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor 

de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu 

Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia 

POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul 

Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra 

creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin 

măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor 

moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 

Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de 

dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 

managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 

contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor 

Obiective specifice 

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România 

Activitati eligibile 

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de 

management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, 

pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare 

şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi 

deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare 

selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv 

platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 

mecano-biologică ş.a. 

- Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor 

integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor 

individuale; 
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- Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul 

municipiului Bucureşti; 

- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și 

post 2020 (după caz). 

 

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de 

asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

Activități eligibile 

- Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de 

subacţiuni: 

- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 

uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea 

şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 

acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.; 

- Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul 

procesului de epurare a apelor uzate; 

- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri 

de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile. 

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu 

apă în localităţile urbane şi rurale. 

- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării 

substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor 

periculoase, şi a calităţii apei potabile. 

 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii 

unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiective specifice 

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal) 

Activități eligibile 

• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau 

termice din biomasă şi biogaz: 
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• Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de 

energie geotermale 

• Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de 

siguranţă a funcţionării SEN 

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali 

Activități eligibile 

• Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 

consumatorii industriali 

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

Activități eligibile 

• Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de 

energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii 

de distribuție concesionari) 

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă 

eficienţă 

Activități eligibile 

• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 

(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor 

• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care 

utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU  

Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar 

pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform 

principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea 

producătorului”. Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate 

al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează unei categorii largi de beneficiari: 

operatori economici; ong-uri; unităţi administrativ-teritoriale; unităţi şi instituţii de 

învăţământ; composesorate şi ocoale silvice; unităţi de cult; instituţii publice; asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară; institute de cercetare-dezvoltare; asociaţii de proprietari; 
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persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 

care prin implementarea şi derularea de programe contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă, şi în acelaşi timp, conştientizează publicul asupra problemelor de mediu. 

Programele finanţate din Fondul pentru mediu: 

• Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2011 (Programul RABLA). 

• Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole 

autopropulsate 2011 (Programul RABLA pentru tractoare). 

• Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire 

(Programul “Casa Verde”) – Persoane Fizice. 

• Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire 

(Programul “Casa Verde”) – Persoane Juridice. 

• Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor. 

• Programul privind creșterea producției de energie din surse regenerabile. 

• Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 

în localităţi. 

• Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse 

de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor 

aferente obiectivelor din domeniul public al statului. 

• Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecţia mediului. 

• Programul vizand protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu 

apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare. 

• Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea 

calității aerului. 

• Programul privind gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase. 

• Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti. 

• Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric. 
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7.9. Monitorizarea realizării Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă 

Indicatorii de performanță și monitorizare a acțiunilor propuse în PAED al Municipiului Pitești 

sunt reprezentate de consumul final de energie anual și emisiile de CO2 asociate acestuia, care 

se vor compara cu valorile determinate prin Inventarul de Referință al Emisiilor pentru anul 

de referință ales, 2015, precum și cu atingerea țintelor propuse. 

 

Pentru a se asigura un bun control în implementarea PAED-ului se recomandă constituirea 

unei structuri de specialitate alcătuită din persoane cu experiență în domeniul eficienței 

energetice, persoane cheie de la diverse departamente ale autorității locale, actori locali 

interesați, care să asigure monitorizarea și raportarea activităților asumate prin PAED.  

 

Se recomandă ca, în vederea îndeplinirii cu succes a țintelor propuse prin PAED, structurile de 

specialitate să desfășoare următoarele activități: 

• Monitorizarea regulată a progresului acțiunilor și evaluarea impactului acestora; 

• Raportarea periodică a actorilor locali cu privire la rezultatele planului; 

• Participarea la evenimente locale, naționale sau internaționale de profil pentru a 

beneficia de experiența altor municipii în ceea ce privește implementarea PAED. 
 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Pitești reprezintă un set de măsuri 

de eficientizare a utilizării resurselor la nivel local, de introducere a surselor de energie 

regenerabilă, de dezvoltare de programe locale de acțiuni destinate reducerii consumurilor 

de energie în sfera serviciilor comunitare de utilități publice. De asemenea, prezentul plan are 

ca scop informarea și motivarea cetățenilor, a companiilor și a altor părți interesate la nivel 

local cu privire la acțiunile din cadrul PAED, dar și cu privire la modul de utilizare a energiei în 

mod eficient. 

PAED reprezintă metodologia prin care Municipiul Pitești își va îndeplini obiectivele până în 

2020, folosind rezultatele Inventarului de Referință a Emisiilor în vederea identificării celor 

mai bune zone de acțiune și a oportunităților existente pentru a atinge obiectivul local de 

reducere a emisiilor de CO2. 

 

Monitorizarea realizării PAED este o acțiune importantă deoarece poate să conducă la măsuri 

pentru accelerarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul în care se constată 

întârzieri față de obiectivele asumate. Un capitol important în procesul de monitorizare îl 

reprezintă cuantificarea sumelor cheltuite din anul de referință până în anul de monitorizare 

pentru implementarea măsurilor propuse. Cheltuielile vor fi prezentate separat pe două 

componente: cheltuieli directe (utilizate efectiv pentru implementarea măsurilor) și cheltuieli 

indirecte (sume cheltuite pentru salarii, consultanță, diseminare, etc). Se recomandă o 

prezentare separată a cheltuielilor realizate pe sectoarele de acțiune determinate în PAED. 
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Procesul de monitorizare cuprinde o etapă de identificare a barierelor întâlnite în 

implementarea măsurilor propuse. Acestea pot fi de la insuficiența surselor de finanțare sau 

a cadrului legislativ restrictiv, până la modificări ale priorităților locale sau impact negativ al 

unei perioade  de criză economică. 

Inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie refăcut după o perioadă de minim 4 ani, 

conform recomandărilor emise de Convenția Primarilor. Emisiile recalculate pot fi, astfel, 

comparate cu emisiile din anul de referință, în concordanță cu alți indicatori (evoluția 

populației, a datelor economice, etc) pentru a obține concluzii relevante despre stadiul 

implementării PAED.  

Stadiul de implementare a măsurilor și acțiunilor prevăzute de PAED se bazează pe etichete 

după cum urmează: 

- Finalizată: pentru acțiunile încheiate; 

- În curs: pentru acțiunile în curs de implementare; 

- Amânată: pentru acțiunile a căror inițiere a fost amânată comparativ cu 

planificarea inițială; 

- Neîncepută: pentru acțiunile care vor începe într-o etapă ulterioară, potrivit 

planificării. 

În momentul în care a fost realizată o parte din măsurile propuse și a fost refăcut inventarul 

de emisii, semnatarul PAED: 

- Poate revizui estimările pentru anul final de prognoză (2020) pe baza informațiilor 

dobândite în urma acțiunilor implementate; 

- Poate menține estimările raportate în PAED, dacă sunt în concordanță cu 

economiile realizate pe perioada implementării măsurilor. 
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8. CONCLUZII 

Clădiri 

Fondul existent de clădiri din Municipiul Pitești, executat în diferite etape, cu diferite soluţii 

structurale şi arhitecturale şi cu grade diverse de protecţie termică, va trebui, în viitorul 

apropiat, să constituie obiectul unei acţiuni coordonate de modernizare energetică în scopul 

atingerii confortului interior cu cel mai mic consum de energie. 

În vederea realizării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a fost analizată starea 

fondului de clădiri aflat în administrarea Municipiului Pitești şi au fost propuse măsurile 

prioritare care conduc la reducerea consumului de energie pentru încălzire şi preparare apă 

caldă, precum şi măsuri organizatorice de utilizare raţională a energiei, măsuri ce presupun 

un important efort tehnic, tehnologic, organizatoric şi financiar. 

Continuarea procesului de monitorizare energetică a consumurilor de utilităţi din clădirile 

aflate în administrarea Municipiului Pitești va permite studierea în timp real, a influenţelor 

măsurilor de modernizare energetică implementate, devenind astfel un instrument de decizie 

extrem de eficient pentru administraţia locală, în procesul de planificare a dezvoltării locale, 

dar şi un instrument de responsabilizare a consumatorului final. 

 

Iluminat interior 

Calitatea iluminatul artificial interior influenţează performanţa energetică a clădirilor. 

Asigurarea corespunzătoare a nivelului de iluminare are o influență directă asupra 

consumului de energie, dar și  asupra desfășurării activităților intelectuale în condiții normale 

de funcționare. Este demonstrat faptul că un sistem de iluminat necorespunzător calitativ și 

cantitativ scade randamentul intelectual, creează stare de oboseală și are influență directă 

asupra stării de sănătate a celor care-și desfășoară activitatea în spațiile respective. 

Pentru asigurarea calității sistemelor de iluminat interior este necesară reconsiderarea 

acestora, odată cu modernizarea energetică a clădirilor. 

Recomandăm realizarea acestor modernizări numai pe bază de proiecte luminotehnice ce vor 

indica necesarul și calitatea sistemului de iluminat, astfel încât iluminatul natural combinat cu 

cel artificial să fie asigurat atât cât este nevoie și acolo unde este nevoie. 

Este necesară toaletarea vegetației din dreptul ferestrelor, iluminatul natural fiind cel mai 

„eficient” energetic și fără costuri.  
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Iluminat exterior 

Lucrările propuse vor asigura aducerea în parametrii de funcționare a iluminatului public, la 

standardele de confort și calitate. 

Intervențiile pentru modernizarea, completarea sau extinderea, după caz, a întregii rețele 

stradale (rutiere și pietonale) în condiții de calitate, astfel încât toți locuitorii să beneficieze în 

mod egal de un serviciu performant de iluminat public trebuie să includă: 

• Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea 

confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – 

stâlpi, rețele, etc.; 

• Achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

• Extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

• Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea energiei necesare 

sistemului de iluminat public (ex. panouri fotovoltaice etc.); 

 

Transport 

Pentru realizarea obiectivelor pentru domeniul transport, măsurile principale, descrise pe larg 

la capitolul transport se pot rezuma astfel : 

- Schimbarea flotei actuale cu autobuze și microbuze de ultimă generație având sisteme 

de propulsie hibride 

- Creșterea eficienței economice și energetice a sistemelor publice de transport prin 

măsuri de optimizare, planificare dinamică și asigurare a buclei de control 

- Măsuri necesare la parcul privat de vehicule 

- Îmbunătățirea infrastructurii aferente sistemelor de transport local la nivelul 

municipiului Pitești. 

- Control optimizat, dinamic și adaptiv al sistemului de transport. Este de subliniat că 

deși plasat ca o a patra măsură de adoptat, aceasta este de fapt corolarul celorlalte 

măsuri și, deși necesită un timp îndelungat spre a fi aplicată, aceasta trebuie urmărită 

permanent, căci odată aplicată are un potențial de sustenabilitate maximal. 

 

Producție locală de energie 

Aplicarea măsurilor propuse pentru sectorul serviciul public de alimentare cu energie termică 

din Municipiul Pitești va avea un impact direct asupra consumurilor finale de energie termică.  
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ANEXE 

 

 



 

 

Anexa 1 - Inventarul de Referință al Emisiilor – Centralizator 

1 Consumuri energetice an referință 2008 

2008 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Energie 

termică 

(MWh/an) 

Gaz 

natural 

(MWh/an) 

Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Biocarburant 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri municipale 15.318 39.760 9.678 0 0 0 0 64.756 

Clădiri terțiare 58.964 25.323 163.667 0 0 0 0 247.954 

Clădiri rezidențiale 78.611 343.463 228.387 0 0 0 0 650.461 

Iluminat public 6.494 0 0 0 0 0 0 6.494 

Apă potabilă și canalizare 21.016 0 2.775 1.255 146 0 46 25.237 

Total clădiri, instalații/echipamente și 

industrii 
180.403 408.546 404.507 1.255 146 0 46 994.902 

Flota municipală 0 0 0 154 0 0 6 160 

Transport public 0 0 0 20.808 0 0 755 21.563 

Transport privat 0 0 0 142.607 178.331 6.209 5.172 332.319 

Tranzit localitate 0 0 0 3.568 5.307 0 129 9.004 

Total transport 0 0 0 167.137 183.638 6.209 6.062 363.046 

TOTAL GENERAL 180.403 408.546 404.507 168.392 183.784 6.209 6.107 1.357.948 
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2 Emisii de CO2 an referință 2008 

2008 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Energie 

termică 

(t CO2/an) 

Gaz 

natural 

(t CO2/an) 

Motorină 

(t CO2/an) 

Benzină 

(t CO2/an) 

GPL 

(t CO2/an) 

Biocarburant 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri municipale 7.598 17.693 1.955 0 0 0 0 27.246 

Clădiri terțiare 29.246 11.269 33.061 0 0 0 0 73.576 

Clădiri rezidențiale 38.991 152.841 46.134 0 0 0 0 237.966 

Iluminat public 3.221 0 0 0 0 0 0 3.221 

Apă potabilă și canalizare 10.424 0 561 335 36 0 0 11.356 

Total clădiri, instalații/echipamente și industrii 89.480 181.803 81.710 335 36 0 0 353.365 

Flota municipală 0 0 0 41 0 0 0 41 

Transport public 0 0 0 5.556 0 0 0 5.556 

Transport privat 0 0 0 38.076 44.404 1.434 0 83.915 

Tranzit localitate 0 0 0 953 1.321 0 0 2.274 

Total transport 0 0 0 44.626 45.726 1.434 0 91.786 

TOTAL GENERAL 89.480 181.803 81.710 44.961 45.762 1.434 0 445.150 
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3 Consumuri energetice an 2013 

2013 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Energie 

termică 

(MWh/an) 

Gaz 

natural 

(MWh/an) 

Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Biocarburant 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri municipale 13.926 10.103 17.335 0 0 0 0 41.364 

Clădiri terțiare 52.783 22.076 157.737 0 0 0 0 232.596 

Clădiri rezidențiale 98.085 177.922 354.931 0 0 0 0 630.938 

Iluminat public 8.401 0 0 0 0 0 0 8.401 

Apă potabilă și canalizare 16.541 0 4.338 1.388 117 0 78 22.462 

Total clădiri, instalații/echipamente și industrii 189.736 210.101 534.341 1.388 117 0 78 935.761 

Flota municipală 0 0 0 66 47 0 5 118 

Transport public 0 0 0 17.122 0 0 901 18.023 

Transport privat 0 0 0 136.764 160.095 6.209 13.869 316.937 

Tranzit localitate 0 0 0 1.756 2.548 0 199 4.502 

Total transport 0 0 0 155.707 162.690 6.209 14.974 339.580 

TOTAL GENERAL 189.736 210.101 534.341 157.095 162.807 6.209 15.052 1.275.341 
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4 Emisii de CO2 an 2013 

2013 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Energie 

termică 

(t CO2/an) 

Gaz 

natural 

(t CO2/an) 

Motorină 

(t CO2/an) 

Benzină 

(t CO2/an) 

GPL 

(t CO2/an) 

Biocarburant 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri municipale 4.345 4.294 3.502 0 0 0 0 12.140 

Clădiri terțiare 16.468 9.382 31.863 0 0 0 0 57.713 

Clădiri rezidențiale 30.603 75.617 71.696 0 0 0 0 177.915 

Iluminat public 2.621 0 0 0 0 0 0 2.621 

Apă potabilă și canalizare 5.161 0 876 371 29 0 0 6.437 

Total clădiri, instalații/echipamente și industrii 59.198 89.293 107.937 371 29 0 0 256.827 

Flota municipală 0 0 0 18 12 0 0 29 

Transport public 0 0 0 4.572 0 0 0 4.572 

Transport privat 0 0 0 36.516 39.864 1.434 0 77.814 

Tranzit localitate 0 0 0 469 634 0 0 1.103 

Total transport 0 0 0 41.574 40.510 1.434 0 83.518 

TOTAL GENERAL 59.198 89.293 107.937 41.944 40.539 1.434 0 340.345 
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5 Consumuri energetice an 2018 

2018 

Energie 

electrică 

(MWh/an) 

Energie 

termică 

(MWh/an) 

Gaz 

natural 

(MWh/an) 

Motorină 

(MWh/an) 

Benzină 

(MWh/an) 

GPL 

(MWh/an) 

Biocarburant 

(MWh/an) 

Total 

(MWh/an) 

Clădiri municipale 16.719 12.783 26.544 0 0 0 0 56.046 

Clădiri terțiare 60.695 8.728 155.835 0 0 0 0 225.258 

Clădiri rezidențiale 100.383 150.169 350.512 0 0 0 0 601.064 

Iluminat public 7.453 0 0 0 0 0 0 7.453 

Apă potabilă și canalizare 16.420 74 3.375 1.262 78 0 91 21.301 

Total clădiri, instalații/echipamente și industrii 201.670 171.754 536.266 1.262 78 0 91 911.122 

Flota municipală 0 0 0 73 48 0 7 128 

Transport public 0 0 0 15.599 74 0 1.088 16.761 

Transport privat 0 0 0 131.587 153.505 10.345 16.381 311.818 

Tranzit localitate 0 0 0 1.924 2.377 0 246 4.547 

Total transport 0 0 0 149.184 156.003 10.345 17.722 333.254 

TOTAL GENERAL 201.670 171.754 536.266 150.446 156.082 10.345 17.813 1.244.376 
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6 Emisii de CO2 an 2018 

2018 

Energie 

electrică 

(t CO2/an) 

Energie 

termică 

(t CO2/an) 

Gaz 

natural 

(t CO2/an) 

Motorină 

(t CO2/an) 

Benzină 

(t CO2/an) 

GPL 

(t CO2/an) 

Biocarburant 

(t CO2/an) 

Total 

(t CO2/an) 

Clădiri municipale 4.832 5.049 5.362 0 0 0 0 15.243 

Clădiri terțiare 17.541 3.448 31.479 0 0 0 0 52.467 

Clădiri rezidențiale 29.011 59.317 70.803 0 0 0 0 159.131 

Iluminat public 2.154 0 0 0 0 0 0 2.154 

Apă potabilă și canalizare 4.745 29 682 337 19 0 0 5.813 

Total clădiri, instalații/echipamente și industrii 58.283 67.843 108.326 337 19 0 0 234.808 

Flota municipală 0 0 0 19 12 0 0 31 

Transport public 0 0 0 4.165 18 0 0 4.183 

Transport privat 0 0 0 35.134 38.223 2.390 0 75.746 

Tranzit localitate 0 0 0 514 592 0 0 1.106 

Total transport 0 0 0 39.832 38.845 2.390 0 81.067 

TOTAL GENERAL 58.283 67.843 108.326 40.169 38.864 2.390 0 315.874 

 



 

 

Anexa 2 - Cadrul legislativ și al reglementărilor existente 

în sectorul energiei 

Legislația în vigoare la nivel național și internațional, existentă pentru sectorul energetic, este 

prezentată mai jos: 

 
 

Sectorul energetic   

● Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică, completată cu Legea 

160/2016. 

● Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale   

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

completările ulterioare 

● Legea nr. 325 din 2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică 

● Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) a serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare*) 

● Legea nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie 

● OUG nr. 33 din 4 mai 2007 privind organizarea și funcționarea Autoritătii Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei; 

● Directiva 2010/31/UE din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor 

(reformare); 

● Directiva 1999/94/CE din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor 

cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la 

comercializarea autoturismelor noi 

● HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în 

domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare 

● HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea și completarea HG nr. 363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice 

● HG nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe 

piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

● HG nr. 122/2015 privind aprobarea Planului național de acțiune domeniul eficienței 

energetice (2014-2020) 

● Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților 

prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici 

din industrie, aprobat prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/17.12.2014, publicată în MO nr. 

25/13.01.2015 
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● Ordinul ANRE 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea 

despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al 

unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea 

● Ordinul ANRE 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea 

furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la 

Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a 

energiei electrice  

● Ordinul ANRE  35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță 

● Ordinul ANRE 76/2014 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu 

amănuntul de energie electrică  

● Ordinul ANRE 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei 

electrice la clienții finali 

● Ordinul ANRE 47 /2008 - Metodologie de schimbarea furnizorului de către 

consumatorii noncasnici de gaze naturale 

 

Construcții / Performanța energetică a clădirilor 

● Ordinul nr. 3152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al 

statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică 

a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat 

03-11-2015) 

● Ordinul nr. 2237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea reglementării tehnice 

''Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri'' (publicat 03-11-2015) 

● Ordinul nr. 263 din 30 iunie 2015 privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau 

răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală utilă 

cuprinsă între 250 mp și 500 mp și punerea inventarului la dispoziția publicului (publicat: 

03-07-2015) 

● Ordinul ANRE 176/2015, pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie 

electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat 

dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a 

tarifelor componentă de piață concurențială 

● Ordinul ANRE Nr.8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări 

privind achiziționarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare și echipamente 

și servicii pentru iluminatul public, prin licitație publică, pe bază de criterii de eficiență 

energetică 

● Ordinul ANRSPGC nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în 

domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și 

apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările și completările 

ulterioare 

● Ordinul ANRSC nr. 343 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind 

repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip 
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condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă 

caldă de consum 

● Ordinul MDRAP nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea și completarea Ordinului 

MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologiei de calcul al 

performanței energetice a clădirilor  

● Ordinul MDRAP 163/540/23/2009, pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

● Legea nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor 

● HG nr. 622 din 21 aprilie 2004 (republicată) privind stabilirea condițiilor de 

introducere pe piață a produselor de construcții 

● HG nr.462/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru 

aprobarea Programului “Termoficare 2006 - 2020 - căldură și confort” 

● Regulamentul Delegat (UE) nr. 244/2012 din 16 ianuarie 2012 de completare a 

Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța 

energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al 

nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de 

performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora. 

Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor 

● Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

● Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind 

performanța energetică a clădirilor 

● Ordinul nr. 3466/2013 privind inventarierea clădirilor încălzite și/ sau răcite, 

deținute și ocupate de administrația publică centrală, și punerea inventarului la dispoziția 

publicului, precum și constituirea unor bănci de date specifice privind eficiența energetică 

● Ordinul nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire 

la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și 

inspecția sistemelor de încălzire/climatizare  

● Ordinul nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar 

de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 

la Ordinul Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru 

aprobarea reglementării tehnice 

● OUG nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 

Schimbări climatice 

● H.G. 645/2005 –prima Strategie Națională  privind Schimbările Climatice (SNSC) 

● H.G. 780/2006, implementează Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme 

de comercializare de emisii de gaze cu efect de seră 

http://idrept.ro/12016636.htm
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• Hotărărea nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei Naționale a României privind 

Schimbările Climatice 2013 - 2020 

● Planul național de acțiune privind schimbările climatice, 2016-2020 

 

Sectorul transporturi 

● Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare  

● Ordinul nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de autorizare a 

autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificările 

ulterioare 

 

Salubritate     

● Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de 

salubrizare al localităților 

Mediu 

● Legea 137/1995 - legea protecţiei mediului republicată, are ca obiectiv 

reglementarea protecției mediului 

● Legea 107/1996 - legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare 

● O.U.G. 196/2005 (modificată de O.U.G. 115/2010 care este aprobată de Legea 

64/2011) privind Fondul pentru mediu 

● O.U.G. 195/2005 (modificată de O.U.G. 164/2008) privind protecţia mediului, are ca 

obiect reglementarea protecţiei mediului 

● Legea 84/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

● Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, are ca scop protejarea 

sănătății umane și a mediului ca întreg 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 - Lista de proiecte avute în vedere pentru 

implementare în perioada 2019-2023 

Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

Modernizarea infrastructurii 

serviciului de transport public local 

de călători și creșterea atractivității 

transportului nemotorizat 

12.158.682.31 euro POR, Axa 4 2019-2023 

Îmbunătățirea transportului public 

urban de călători în municipiul 

Pitești 

13.384.000 euro POR, Axa 4 2019-2023 

Cooperare interregională cu privire 

la reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon 

2.000.000 euro Interreg Europe 2017-2019 

Transport inteligent, verde și 

integrat 
500.000 euro Orizont 2020 2018-2020 

Pasaj rutier strada Lânăriei 22.000.000 euro 
PNDL/POR/Bugetul 

Local 
2018-2023 

Modernizarea transportului public 

de călători și a rețelei de mijloace de 

transport nemotorizat pe axa nord-

vest a municipiului Pitești („Pasaj 

Lânăriei”) 

6.600.000 euro POR, Axa 4 2019-2023 

Pod peste Râul Argeș 35.000.000 euro CNI/Bugetul Local 2017-2023 

Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul 

din Vale 
22.000.000 euro CNI/Bugetul Local 2018-2023 

Modernizarea transportului public 

de călători și a rețelei de mijloace de 

transport nemotorizat pe axa nord-

est a municipiului Pitești („Pasaj 

Craiovei – Târgul din Vale”) 

6.600.000 euro POR, Axa 4 2019-2023 

Optimizarea a 8 intersecții în zonele 

de intrare/ieșire din Municipiul 

Pitești 

600.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Managementul parcărilor și 

implementarea de panouri 
980.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 
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Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

informative la intrarea în Municipiul 

Pitești 

Stații așteptare călători, transport 

urban în zona Municipiului Pitești 

(99 stații) 

2.000.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Crearea unui sistem de management 

al traficului și măsuri pentru 

gestionarea durabilă a parcărilor în 

Municipiul Pitești 

9.024.157,45 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Consolidarea semnalizării rutiere și 

marcaje mai clare ale drumurilor la 

intersecții strategice (10 intersecții) 

100.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Integrarea sistemului de eTicketing 

pentru transportul public de călători 

și implementarea de panouri 

informative în timp real în stații (și în 

autobuze) pentru a oferi informații 

de călătorie înainte și în timpul 

acesteia 

6.000.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Crearea unei baze de date GIS cu 

Informații de Trafic și Călătorie și 

prezentarea stadiului rețelei prin 

mijloace media publice (Radio, TV, 

Internet, Aplicații) 

50.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Optimizarea traseelor de transport 

public de călători prin introducerea a 

3 linii noi (6 stații noi): 

❖ Trivale – Depozitelor; 
❖ Războieni – Exercițiu – Craiovei – 

Depozitelor; 
❖ Războieni – Gară – I.C. Brătianu 

– Calea București – Depozitelor; 

120.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Realizarea de puncte de transfer 

pentru integrarea operațională a 

transportului public urban și 

periurban 

803.948,36 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 
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Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

Integrarea operațională a 

transportului public urban și 

periurban 

3.500.000 euro POR, Axa 4 2019-2023 

Achiziție mijloace de transport 

public – autobuze electrice 12 deal, 

Pitești, Tg. Mureș 

28.519.957,89 euro 
POR, Axa 4, PI 

4.1/Bugetul Local 
2019-2023 

Achiziție de mijloace de transport 

public – autobuze electrice 

(parteneriat MDRAP) 

27.223.327,78 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Construire/modernizarea/extinderea 

stațiilor de alimentare a autobuzelor 

ecologice 

3.033.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Realizarea de piste și trasee pentru 

bicicliști inclusiv pentru recreere de-

a lungul râului Argeș 

2.000.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Crearea de noi treceri de pietoni 

semaforizate și semaforizarea unor 

treceri existente, 10 treceri 

610.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Vopsirea/marcarea trecerilor de 

pietoni cu vopsea antiderapantă și 

asigurarea accesului facil și a 

vizibilității, 50 buc 

125.000 euro  POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Crearea/modernizarea de zone de 

siguranță centrale și refacerea 

trecerilor de pietoni (6 treceri) 

30.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Introducerea pavării tactile pentru 

traversările pietonale din zone 

centrală a Municipiului Pitești, 

începând cu traversările controlate 

prin semaforizare (10 treceri de 

pietoni) 

20.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Amplasarea de panouri de informare 

și/sau indicatoare de orientare, 10 

bucăți 

7.500 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 

Crearea de sisteme de închidere de 

biciclete (tip sistem „bike-sharing”) 
600.000 euro POR, Axa 4, PI 4.1 2019-2023 
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Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

Realizarea unui program de 

reabilitare a arterelor stradale în 

cadrul Municipiului Pitești 

5.950.000 euro Bugetul Local/POR 2017-2023 

Reabilitare gradina zoologică etapa a 

II-a 
371.111 euro Bugetul Local 2018-2020 

Sală Polivalentă Municipiul Pitești 3.000.000 euro Bugetul Local/CNI 2017-2020 

Reabilitare stadion "Nicolae Dobrin" 5.000.000 euro Bugetul Local/CNI 2017-2020 

Reabilitare centru de copii și juniori 

strada Nicolae Dobrin nr. 15 
200.000 euro Bugetul Local 2017-2019 

Refacere terenuri de sport suprafață 

sintetică Parc Lunca Argeșului 
150.000 euro Bugetul Local 2017-2019 

Reabilitare și modernizare Colegiul 

Tehnic Armand Călinescu 
6.109.860,84 euro POR, Axa 4, P.I. 4.5 2019-2023 

Modernizare Liceul Tehnologic 

Constantin Brâncuși 
2.000.000 euro POR, Axa 4, P.I. 4.5 2019-2023 

Reabilitare si modernizare școala 

gimnazială Mihai Eminescu 
2.000.000 euro POR, Axa 10 2019-2023 

Mansardare corp A- Grădinița cu 

Program Prelungit Căsuța Poveștilor 
221.197,6 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 

Reabilitare termică clădire Grădiniță 

- Grădinița cu program prelungit 

„Castelul Fermecat” 

295.985,33 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 

Reabilitare și modernizare Grădinița 

cu Program Prelungit „Primii pași” 
330.927,29 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 

Extindere spații de învățământ și 

administrative la Grădinița cu 

Program Prelungit „Aripi Deschise” 

364.988,44 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 

Reabilitare și modernizare grădinița 

cu program prelungit „Luminișul 

Pădurii" 

370.000 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 

Reabilitare termică și modernizare 

grădinița cu program prelungit 

„Micul Prinț” 

350.000 euro POR, Axa 4, P.I. 4.4 2019-2023 
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Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

Reabilitare si modernizare cămin 

școlar- Colegiul Economic Maria 

Teiuleanu 

1.500.000 euro 
PNDL/Bugetul 

Local 
2017-2020 

Consolidare și reabilitare clădire- 

tronson 1 Colegiul Național Zinca 

Golescu 

1.300.000 euro 
PNDL/Bugetul 

Local 
2017-2020 

Extindere și reabilitare Imobil Școala 

Gimnazială Mircea cel Bătrân 
4.343.203 euro 

PNDL/Bugetul 

Local 
2017-2020 

Reabilitare termică Școala 

Gimnazială Tudor Vladimirescu 
242.710 euro Bugetul Local 2017-2020 

Creare zona de agrement și 

promenadă - strada Trivale și 

pădurea Trivale 

4.000.000 euro Bugetul Local 2018-2020 

Realizare Parc Lunca Argeșului 2 2.005.485,34 euro POR, Axa 4, P.I. 4.2 2019-2023 

Realizare Parc Lunca Argeșului 3 4.615.216,30 euro POR, Axa 4, P.I. 4.2 2019-2023 

Regenerare urbană în zona 

marginalizată a municipiului Pitești 

(zona bloc G1 cartier Războieni și 

zona bloc Coremi, b-dul. 

Petrochimiștilor) 

1.520.816,92 euro POR, Axa 4, P.I. 4.2 2019-2023 

Regenerare urbană în zona 

marginalizată a municipiului Pitești 

(zona bloc G1 cartier Războieni și 

zona bloc Coremi, b-dul. 

Petrochimiștilor) – etapa II 

1.300.000 euro POR, Axa 4, P.I. 4.2 2019-2023 

Dotări Primăria Municipiului Pitești - 

protecția mediului 
9.124.889 euro Bugetul Local 2018-2020 

Cooperarea interregională privind 

inovarea pentru dezvoltarea locală și 

regional 

800.000 euro IUC 2018-2019 

City branding 250.000 euro URBACT 2018-2023 

Performanță în serviciile de 

administrație publică locală ale 

Municipiului Pitești în cadrul 

100.000 euro POCA 2017-2020 
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Titlul proiectului Valoarea estimată Sursa de finanțare 

Perioada 

estimată de 

implementare 

Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 (POCA) 

Sprijinirea autorităților și instituțiilor 

publice locale, atât din regiunile mai 

dezvoltate cât și din regiunile mai 

puțin dezvoltate, să introducă 

managementul calității în 

concordanță cu planul de acțiuni 

pentru implementarea etapizată a 

managementului calității în 

autorități și instituții publice 2016-

2020 

150.000 euro POCA 2017-2020 

Fundamentare decizii și planificare 

strategică în administrația publică 

locală 

500.000 euro POCA 2017-2020 

Modernizare platforme de gunoi 

prin montarea de containere 

îngropate 

7.000.000 euro 
AFM/PNDL/Bugetul 

Local 
2018-2023 

Reabilitare locuințe rezidențiale 6.000.000 euro 
POR, PNDL, 

Bugetul Local 
2018-2023 

Reabilitare clădiri publice 14.908.000 euro 
UNDP, Bugetul 

Local 
2017-2023 

Eficientizarea iluminatului public din 

Municipiul Pitești 
5.000.000 euro 

POR, Axa 3, P.I. 3.1. 

OS C 
2017-2023 

Modernizare, montare sistem 

panouri solare și eficientizare 

energetică a Bazinului Olimpic din 

Pitești 

4.000.000 euro 
POR, Axa 3, P.I. 3.1. 

OS B 
2016-2023 

Energie inteligentă 2.000.000 euro Orizont 2020 2018-2023 

Digital Cities Challenge 100.000 euro Comisia Europeană 2018-2023 

 

 


