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1. Introducere 

Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă un obiectiv strategic al politicii energetice 

naționale, datorită contribuției majore pe care aceasta o are în realizarea siguranței alimentării cu 

energie, a dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare, 

precum și la diminuarea cantității de emisii de gaze cu efect de seră. 

 În domeniul energiei, Europa se confruntă cu provocări ce includ aspecte precum: creșterea 

dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și 

volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care 

afectează țările producătoare și pe cele de tranzit, amenințările din ce în ce mai mari provocate de 

schimbările climatice, progresul lent în ceea ce privește eficiența energetică, provocările care 

decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, de altfel și necesitatea unei transparențe 

mai mari și a unei mai bune integrări și interconectări pe piețele de energie.  

 Politica energetică europeană are în centrul său un ansamblu de măsuri variate, care au 

menirea de a realiza o piață energetică integrată și de a asigura securitatea aprovizionării cu energie 

și durabilitatea sectorului energetic.   

 Politica Uniunii Europene, în domeniul energiei, pentru perioada ce va urma (până în anul 

2020), se bazează pe trei obiective fundamentale pe care România le-a preluat în cadrul Strategiei 

naționale energetice:  

 Durabilitate 

- Creșterea eficienței energetice; 

- Promovarea producerii energiei din surse regenerabile; 

- Promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale cu cogenerare, în 

special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență; 

- Susținerea activităților de cercetare-dezvoltare și diseminarea rezultatelor cercetărilor 

aplicabile;  

- Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurator; 

- Utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare.   
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 Siguranța energetică 

- Creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și 

limitarea dependenței față de resursele energetice importate; 

- Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice și a rutelor de transport a 

acestora; 

- Creșterea nivelului de adecvanță a rețelelor naționale de transport a energiei electrice, 

gazelor naturale și petrolului;  

- Protecția infrastructurii critice. 

 Competitivitate 

- Dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, 

certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de seră și servicii energetice; 

- Continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele 

energiei electrice, energiei termice și a gazelor naturale; 

- Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creșterii 

profitabilității și accesului pe piața de capital.  

 La nivelul Uniunii Europene au fost stabilite cele trei obiective care trebuie îndeplinite 

până în 2020, respectiv 20/20/20: 

- reducerea cu 20% a cantității de emisii CO2 față de cea înregistrată în anul 1990; 

- creșterea cu 20% a energiei din surse regenerabile; 

- creșterea cu 20% a eficienței energetice.  

 De altfel, au fost determinate și obiectivele ce trebuie îndeplinite până în anul 2030: 

- reduceri cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (de la nivelurile din 1990); 

- cel puțin 27% din cota de energie sa provină din surse regenerabile; 

- cel puțin o îmbunătățire de 27 % a eficienței energetice. 

 Odată cu creșterea economiei globale se aduc o serie de beneficii, însă se exercită o 

presiune foarte mare asupra resurselor limitate ale planetei. Utilizarea cât mai eficientă și durabilă 

a acestor resurse de către țările membre sunt țintele pe care Uniunea Europeană și le-a propus, iar 
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prin atingerea acestora statele membre vor deveni mai puțin vulnerabile la întreruperile în 

aprovizionare și își vor reduce dependența de aceste resurse limitate. Aceste ținte implică 

reciclarea, energia regenerabilă și tehnologiile ecologice.   

 Performanțele actuale ale României, în ceea ce privește eficiența energetică, mult mai bune 

în comparație cu alte țări, reprezintă un mijloc important pentru dezvoltarea durabilă, întrucât 

aceasta conduce la o îndeplinire mai rapidă a unor obiective: reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, consolidarea securității în alimentarea cu energie electrică, diminuarea consumului de 

energie primară, reducerea facturilor de energie.   

 Eficiența energetică este, prin urmare, o condiție absolut necesară, dacă România dorește 

să atingă aceste obiective ambițioase în domeniul energetic, la un cost acceptabil. Creșterile 

prețurilor la energie reprezintă un fenomen inevitabil în următorii ani, din cauza tendinței 

reglementărilor în vigoare (privind emisiile de CO2, energiile regenerabile, piața unică a energiei 

etc.).  

1.1. Necesitatea ghidului 

După cum a fost prezentat anterior, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, 

a fost identificat rolul important al municipalităților și localităților în realizarea obiectivelor 

politicii naționale de eficiență energetică. Este esenţială îmbunătăţirea modului de utilizare a 

energiei la nivelul comunităților locale, nu doar pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare 

la eficienţa energetică pe termen mediu, dar şi pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale 

strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon. 

În acest context, apare necesitatea elaborării unor studii care să conducă, în principal, la o 

cunoaștere corectă a modului în care este asigurată și consumată energia, la nivelul 

municipalităților și localităților, în funcție de principalele sectoare, centre de consum energetic.   

Un alt aspect important al acestor studii este reprezentat de identificarea potențialului de 

utilizare a resurselor energetice regenerabile și fiind punctate principalele obiective stabilite la 

nivel local pentru îmbunătățirea eficienței energetice.  
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Studiile, programele de eficiență energetică realizate la nivel local, reprezintă la rândul lor 

instrumente de stabilire a obiectivelor pentru atingerea la nivel național a țintelor de decarbonizare 

asumate la nivelul Uniunii Europene.  

În acest sens, Programele de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) trebuie să se 

integreze în "Acordul de parteneriat 2014-2020", conform schemei din Figura nr.1.1. 

 

 

Sursa: http://2014-2020.adrbi.ro 

Fig. 1.1. - Acordul de parteneriat 2014-2020 

 

De asemenea, aceste programe pot fi un instrument util pentru autoritățiile locale în 

fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii 

care să țină seama de aspectele de eficiență energetică. 

1.2. Importanța planificării măsurilor de eficiență energetică de către localități 

Localitățile dețin o cotă importantă din consumul național de energie. De aceea, 

îmbunătățirea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile la nivelul 

localităților pot avea o contribuție semnificativă la creșterea siguranței energetice, atât la nivel 

local, cât și național.  

http://2014-2020.adrbi.ro/
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 Planificarea corespunzătoare a măsurilor de eficientizare energetică poate de asemenea să 

susțină o creștere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă la nivel local și să diminueze sărăcia 

energetică.   

 Sărăcia energetică - definită în general ca fiind situația în care gospodăriile nu își pot 

permite încălzirea necesară sau alte servicii energetice necesare - are implicații extinse asupra celor 

afectați, adâncind sărăcia şi excluziunea în sens larg şi fiind un factor important de marginalizare 

socială. 

 Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul localității poate contribui la crearea de locuri 

de muncă în zonă, având în vedere că renovarea clădirilor, instalarea sistemelor de producere a 

energiei din surse regenerabile de energie, instalarea și operarea sistemelor de management 

energetic sunt activități care implică multă forță de muncă. 

 La elaborarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul localității, 

autoritățile publice locale trebuie să ia în considerare cele patru roluri pe care le joacă în domeniul 

energiei, în fiecare dintre roluri putând să influențeze creșterea eficienței energetice. Astfel: 

 În rolul de consumator de energie 

 Administraţia locală trebuie să asigure energia necesară pentru clădirile publice. Punerea 

în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate economisirii energiei ar permite realizarea unor 

economii considerabile.  

 Autorităţile locale trebuie să asigure, de asemenea, o serie de servicii publice caracterizate 

de un consum ridicat de energie, cum ar fi transportul public, iluminatul străzilor, gestionarea 

deșeurilor, furnizarea de apă potabilă și epurarea apelor uzate, energie termică, domenii în care se 

pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când aceste servicii sunt delegate către alţi 

operatori, se pot lua măsuri pentru reducerea consumului de energie, în cadrul contractelor de 

achiziţii publice de bunuri şi servicii.  

 În rolul de producător de energie 

 Autorităţile locale pot deține producători locali de energie termică, electrică sau gaz, dar 

pot în același timp să fie prosumatori, producând energie din surse regenerabile de energie: solară, 

eoliană, biomasă, geotermală.   
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 În rolul de reglementator și factor de dezvoltare 

 Autoritățile locale pot adopta reglementări, politici de taxare locală sau programe de 

finanțare cum sunt subvențiile sau finanțările nerambursabile pentru a susține inițiativele private 

în domeniul eficienței energetice sau al utilizării surselor regenerabile de energie. 

Totodată, deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum ar fi evitarea extinderii nejustificate 

a aşezărilor urbane, pot reduce consumul de energie în transporturi.  

 În rolul de sursă de motivare şi exemplu pentru comunitate 

 Este important ca autoritățile locale să contribuie la informarea, motivarea și schimbarea 

de comportament a cetăţenilor și a operatorilor economici cu privire la utilizarea eficientă, 

rațională a energiei.  

 Este, de asemenea, important ca autorităţile să reprezinte un exemplu (model) prin acţiuni 

care sprijină dezvoltarea energetică durabilă. Autorităţile locale pot, de exemplu, să impună 

utilizarea SRE în clădirile administrative noi sau utilizarea autobuzelor electrice pentru transportul 

public local.  

 Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice incluse în PIEE trebuie să fie suficient de 

consistente, astfel încât să contribuie, atât la atingerea țintei naționale asumate de România, cât și 

la realizarea obiectivelor specifice din Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței 

Energetice (PNAEE). 

1.3. Locul Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în cadrul Strategiei de 

dezvoltare locală 

 În cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești (2014-2023) 

obiectivul general este reprezentat de asigurarea dezvoltării durabile a municipiului sub aspectul 

calității mediului, de aceea Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice este un instrument 

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

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

 Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității 

departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului 

Pitești de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, 
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orientată către piață și către consumatorii de energie, cu scopul de a asigura dezvoltarea economică 

a municipiului Pitești și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.  
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 2. Cadrul de politici și reglementări, la nivel european și național, în vigoare 
 

2.1. Politici și reglementări la nivel european 

 În februarie 2015, Comisia Europeană a stabilit Strategia energetică prin Pachetul privind 

Uniunea Energetică al cărei obiectiv este cel „de a oferi consumatorilor Uniunii Europene – 

gospodării și întreprinderi – o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile”, iar 

pentru a-l  îndeplini s-au stabilit cinci piloni importanți: asigurarea aprovizionării, extinderea pieței 

interne a energiei, creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor, cercetarea și inovarea. 

 În decembrie 2015, Uniunea Europeană a jucat un rol important în medierea unui acord la 

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

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

oficial acest Acord. În consecință, UE (și restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 

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

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

ecologic. Pachetul include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei curate, pentru a 

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

și pentru a îmbunătăți performanța energetică a produselor și pentru a garanta o mai bună informare 

a consumatorilor. 

 În mai 2018, în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L156/19.06.2018, a fost publicată 

Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 

2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind 

eficiența energetică. 

 În decembrie 2018, în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L328/21.12.2018, au fost 

publicate următoarele documente: 

 Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică care stabilește un cadru comun de 

măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a se 

asigura atingerea obiectivelor principale ale Uniunii privind eficiența energetică de 20% 
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pentru anul 2020 și a obiectivelor sale principale privind eficiența energetică de cel puțin 

32,5% pentru anul 2030 și de a deschide calea pentru viitoare creșteri ale eficienței 

energetice după aceste date. 

 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile care stabilește că ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 32%. 

Comisia analizează acest obiectiv, urmând să înainteze, până în 2023, o propunere 

legislativă vizând majorarea acestuia dacă se constată reduceri suplimentare substanțiale 

ale costurilor de producție a energiei din surse regenerabile sau dacă majorarea este 

necesară pentru îndeplinirea angajamentelor internaționale ale Uniunii în materie de 

decarbonizare ori dacă o reducere semnificativă a consumului de energie în Uniune 

justifică o astfel de majorare. 

 Reglamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a 

Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 

2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 

(UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, stabilește fundamentul legislativ necesar pentru 

o guvernanță fiabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punct de vedere al costurilor, 

transparentă și previzibilă a uniunii energetice și a acțiunilor climatice (mecanismul de 

guvernanță), care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prevăzute pentru anul 

2030 și pe termen lung în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 asupra schimbărilor 

climatice. 

2.2. Politici și reglementări la nivel național  

 Similar cu perspectiva Uniunii Europene de a construi politica sa energetică și de mediu la 

orizontul anului 2030 în jurul a cinci piloni, România a proiectat Planului Național Integrat în 

domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC 2021-2030) pe o serie de 
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elemente constitutive, esențiale pentru definirea rolului și contribuției naționale la consolidarea 

Uniunii Energetice. 

 În acest context, în luna decembrie 2018, a fost transmisă propunerea țintelor României 

privind contribuția la atingerea obiectivelor Uniunii, la orizontul anului 2030, astfel: 

- creșterea eficienței energetice cu 37,5%; 

- reducerea emisiilor ETS cu 44%; 

- creșterea ponderii globale a energiei din surse regenerabile, în consumul final brut de 

energie la 27,7%. 

 Principalele reglementări la nivel national în domeniul energiei sunt următoarele: 

 Legea nr. 121/ 2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările ulterioare 

(denumită în continuare “Legea”) 

 Art. 9 alin. (20), alin. (21) și alin. (22) din Lege prevăd următoarele obligații pentru 

autoritățile administrației publice locale: 

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

5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice în 

care includ măsuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6 ani. 

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

20.000 de locuitori au obligația: 

- să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe 

termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani;  

- să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau să încheie un 

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

persoana juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii. 

 (22) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. (21) 

lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiență 

Energetică și se transmit Departamentului pentru Eficiență Energetică până la 30 septembrie a 

anului în care au fost elaborate.” 

 Totodată, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) : 



     Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului Pitești   

 

 

14 

 „Autoritățile administrațiilor publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrării 

sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care acestea corespund 

cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate 

tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1.” 

 Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței 

energetice (PNAEE IV)  

 Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 220/2008 privind promovarea producției de energie din surse regenerabile, cu 

completările și modificările ulterioare; 

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

2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020; 

 HG nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030. 

 În domeniul achizițiilor publice, autoritățile administrației publice centrale și locale vor 

respecta cerințele Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului, 

dar și a regulamentelor (CE) ale Comisiei, de implementare a  Directivei 2009/125/CE și a 

Directivei 2005/32 CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind instituirea unui cadru 

pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică și etichetare energetică aplicabile 

produselor cu impact energetic. 
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3. Descrierea generală a municpiului Pitești 

3.1. Scurt istoric 

Municipiul Pitești a fost atestat documentar încă de la începutul secolul al XIV-lea, la data 

de 20 mai 1388, când domnul Mircea cel Bătrân întărește Mănăstirea Cozia, „o moară în hotarul 

Piteștilor". Această atestare documentară certifică Piteștiul ca fiind unul din cele mai vechi târguri. 

Prima menționare sub titulatura de  oraș a apărut la data de 1 aprilie 1517, într-o carte a lui Vlăduț. 

Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521) a consemnat la 22 noiembrie 1517 un 

hrisov în care este semnalată existența curților domnești la Pitești. Hrisovul se încheia astfel: „Și 

eu Moisi scriitor, care am scris în noile curți din orașul Pitești… ” 

La data de 27 august 1582, este confirmată organizarea orășenească a comunității, iar forma 

de conducere autonomă, reprezentată de județ și de pârgarii aleși de comunitate, este amintită într-

un hrisov al lui Mihnea Turcitul, în care se spune că o amendă a fost plătită "în oraș la Pitești, 

înaintea județului și a celor 12 pârgari". Domnitorul Mihai Viteazul (1593-1601) și Neagoe 

Basarab, dar și numeroși boieri și dregători, dintre care cei mai cunoscuți fiind Goleștii, Izvoranii, 

Cantacuzinii, Craioveștii, au deținut proprietăți în orașul Pitești. Între 1512-1521, domnitorul 

Neagoe Basarab construiește aici curtea voievodală. 

În anul 1656, sub domnia lui Constantin Șerban și a doamnei Balașa, se construiește, pe 

fundațiile unui vechi lăcaș, Biserica Domnească Sfântul Gheorghe. Această biserică a fost prima 

compoziție supraetajată pe coloane de caramidă din Țara Românească și se află în inima orașului 

Pitești. 

În anul 1714, între 19 octombrie și 8 noiembrie, sub porunca domnitorului Ștefan 

Cantacuzino, Piteștiul l-a găzduit pe regele Carol al XII-lea al Suediei, care era însoțit de 

numeroase trupe ce se întorceau din Imperiul Otoman. Pe toată această perioadă, locuitorii orașului 

au suferit de pe urma musafirilor, fiind nevoiți să-i hrănească în condițiile unui an secetos ce 

compromisese recoltele de grâu, orz și furaje. 
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Fig. 3.1. Orașul Pitești pe o harta tipărită în anul 1718 de Constantin Cantacuzino 

 

Piteștiul a fost reședința temporară a voievozilor Basarab Tepelus cel Tânăr, Mihnea cel 

Rău și Vlad cel Tânăr. Orașul s-a dezvoltat treptat;  astfel, în anul 1780, numărul locuitorilor este 

estimat la 1.250, iar cel al caselor la 250. În anul 1791, despre Pitești se menționeaza că este “un 

târgușor cu opt biserici, o mănăstire, mai multe case boierești și locuințele ispravnicilor de district”. 

 

 

Fig. 3.2. Harta Pitești - anul 1885 
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 Pe baza datelor fiscale din anul 1824, s-a consemnat faptul ca în oraș erau 1.011 familii, 

circa 700 de case și aproximativ 5.000 de locuitori.  

 În anul 1832, pe baza datelor statistice repartizate teritorial, se stabilea numărul caselor de 

locuit la 773, ele fiind împărțite în 4 cartiere, 14 mahalale, 5 tăbăcării, iar numărul animalelor 

însuma numai 1.000 de capete, fiind distribuite în 4.000 de gospodării.  

 La recensământul din 1859, Piteștiul avea 7.229 de locuitori și 1.889 de clădiri. În acea 

perioadă, populația era formată din agricultori și liber-profesioniști (65%), meseriași (20%), 

comercianți (15%) și fabricanți (0,2%). 

După Unirea Principatelor din 1859, dezvoltarea a fost remarcabilă. La 13 septembrie 

1872, orașul s-a transformat într-un nod de cale ferată de însemnătate majoră, ca urmare a faptului 

că a fost dată în folosință calea ferată Pitești-București-Buzău. 

Dezvoltarea economică ascendentă a orașului continuă în perioadele interbelică și 

postbelică, Piteștiul menținându-și statutul de centru de interes între localitățile urbane din țară. 

După anul 1965, au fost construite importante obiective economice: Întreprinderea de 

Motoare Electrice – 1967 (ANA IMEP), Întreprinderea de Autoturisme Dacia – 1968 (Automobile 

Dacia S.A.), Combinatul Petrochimic – 1969 (SNP Petrom), sucursala Arpechim Pitești, Rafinăria 

de petrol (1969), Fabrica de piese auto și produse metalice (1969), Întreprinderea de stofe Argeșană 

(1969), Fabrica de bere (1969), Combinatul de articole tehnice din cauciuc – 1970 (S.C. ROLAST 

S.A.), Complexul de vinificație și Centrul de îmbuteliere a vinului Ștefănești (1966-1970), 

Institutul de Reactori Nucleari Energetici – 1976 (Institutul de Cercetari Nucleare). 

După anul 1989, atragerea de capital străin a reprezentat una din căile esențiale de 

menținere a economiei locale. Infuzia de capital străin la S.C. Automobile Dacia S.A., în prezent 

unul din cei mai puternici agenți economici la nivel național, a favorizat apariția unei industrii 

orizontale, conexe producției de autoturisme, care joacă un rol esențial în economia municipiului 

Pitești și a zonei. 

3.2. Localizare 

Pitești, municipiul de reședință a județului Argeș, este situat în partea central-sudică a 

României, între Carpații Meridionali și Dunăre, în nord-vestul regiunii informale Muntenia. Este 

poziționat între dealuri înalte pe terasele râului Argeș. Se întinde pe o suprafață de 4.073 ha. 
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 Coordonatele geografice corepunzătoare așezării municipiului sunt: 

- Latitudine nordică: 44o51'30”; 

- Longitudine estică: 24o52'; 

 Altitudinea înregistrează următoarele valori: 

- Sud: 250 m, la nivelul albiei minore a râului Argeș; 

- Vest: 356 m, Cartierul Trivale; 

- Nord-Vest: 373 m, terasa Păpucești – Trivale; 

- Est: 406 m, Valea Mare-Podgoria. 

Municipiul Pitești este un important nod rutier, acesta fiind legat de București prin 

autostrada A1 (la o distanță de 108 km), dar și prin șoseaua națională DN7. De la o primă 

intersecție a lor, în nodul Pitești Est, pornesc DN73 către Brașov (139 km) și DN65 către Slatina 

(61 km), iar din acesta din urmă, în centrul Piteștiulu, pornește DN67B către Drăgășani; DN7 și 

A1 se mai intersectează și în nodul Pitești Nord, de unde DN7 continuă spre Râmnicu Vâlcea. Din 

DN67B, în vestul Piteștiului pornește șoseaua județeană DJ703E, care duce spre vest la Moșoaia, 

Băbana, Cocu și Uda. 

Limitele administrativ – teritoriale ale municipiului Pitești: 

- Nord și Nord-Vest – Bascov; 

- Nord și Nord-Est – Budeasa; 

- Nord-Est – Mărăcineni; 

- Est și Sud-Est – Ștefănești; 

- Sud – Geamăna; 

- Sud și Sud-Vest – Bradu; 

- Sud-Vest – Smeura; 

- Sud-Vest – Albota; 

- Vest – Moșoaia; 

- Vest și Nord-Vest – Babana. 
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 Principalele axe rutiere și feroviare care leagă municipiul Pitești de restul țării sunt: 

 Pentru transportul rutier: 

- A1 – Autostrada București - Pitești; 

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

- DN 7C – Transfăgărășanul, Cărtișoara (SB) – Curtea de Argeș – Pitești; 

- DN73 – Pitești – Brașov; 

- DN65 (E70) – Pitești – Slatina - Craiova; 

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

- DN73c – Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea; 

- DN67B -Târgu Jiu – Drăgășani – Pitești; 

- E 81 – București – Pitești – Sibiu – Cluj Napoca – Satu-Mare; 

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

 Pentru 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, M101, are mai multe ramificații pe linia feroviară 105. Sistemul feroviar cuprinde stația de 

triaj în satul Golești, din imediata vecinatate, și stațiile tehnice de mărfuri: Ștefănești, Bascov și 

Bradu. 

Cele mai importante orașe apropiate de municipiul Pitești sunt: 

- Mioveni – 15 Km; 

- Curtea de Arges – 38 Km; 

- Ramnicu Valcea – 49 Km; 

- Slatina – 61 Km. 

Din punct de vedere al reliefului, municipiul Pitești se încadrează în două subunități 

morfostructurale: Piemontul Getic – subunitate deluroasă, de orogen și Câmpia Română – 

subunitate de platformă. 

Orașul se află situat pe linia de contact dintre subunitățile reprezentate de Piemontul 

Cotmeana (Vest și Nord-Vest), Dealurile Argeșului (Nord - Nord-Est), Piemontul Cândești (Est- 

Sud-Est), la acestea adăugându-se și sectorul de tranziție dintre Piemontul Getic (Nord) și Câmpia 
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Română (Sud), în sud teritoriile fiind integrate Câmpiei Piteștilor, care aparține Câmpiei Române. 

Aceasta reprezintă o câmpie de acumulare fluvio-lacustră cuaternară, având ca fundament 

Platforma Nordică (Platforma Valahă). Câmpia propriu-zisă a Piteștiului corespunde celor trei 

terase ale Argeșului, săpate de acesta într-un con de dejecție; ca urmare, depozitele sedimentare 

ale acestei câmpii cuprind ,,Pietrișuri de Pitești’’, nisipuri, argile, depozite loessoide. De asemenea, 

o influență în definitivarea reliefului actual al Piteștiului o are cea mai recentă etapă a evoluției 

paleogeografice reprezentată de cuaternar (pleistocen, holocen). 

Cadrul natural, caracterizat de anumiți parametri climatici specifici, reprezintă un factor 

determinant în special pentru consumurile energetice destinate încălzirii clădirilor publice și 

rezidențiale, precum și pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice pentru creșterea 

eficienței energetice a acestor clădiri. 

 3.3. Condiții climatice specifice 

Clima reprezintă unul din elementele de bază ale cadrului natural având o influență 

nemijlocită și directă asupra tuturor domeniilor de activitate. 

Municipiul Pitești este localizat într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat-

continental, unde temperaturile medii sunt moderate, atât vara, cât și iarna, primăverile sunt 

timpurii, iar toamnele îndelungate. Clima din acestă regiune este influențată de dispunerea 

altitudinală a principalelor forme de relief care își pun amprenta asupra distribuției maselor de aer 

în zonă. 

La nivelul municipiului Pitești, media temperaturilor maxime este de 20,8 oC, iar cea a 

temperaturilor minime este de -2,4 oC. Media anuală este de 9,8 oC, temperatura maximă 

înregistrată în acestă zonă fiind de 35,2 oC, pe când cea minimă a fost de -27 oC. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

Fig. 3.3. Evoluția temperaturilor medii lunare în anul 2017 comparativ cu normala climatologică 1901-2000 

 

Din graficul anterior se poate observa că temperaturile medii lunare înregistrate în anul 

2017 sunt mai ridicate decât media climatologică din perioada 1901-2000. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Fig. 3.4. Evoluția cantităților lunare ale precipitațiilor în 2017 comparativ cu normala climatologică 1901-2000 
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Precipitațiile medii anuale înregistrează o valoare de 600-700 mm, însă așa cum se poate 

observa în graficul anterior în anul 2017 acestea au înregistrat creșteri semnificative ale cantităților 

de-a unor luni ale anului în comparație cu normala climatologică 1901-2000. 

 

 

Sursa: https://www.meteoblue.com/ 

Fig. 3.5. Roza vânturilor în regiunea municipiului Pitești 

 

Unul din elementele care influențează în mod special parametrii vântului este relieful prin 

particularitățile sale – altitudine, grad de fragmentare. În zona municipiului Pitești predomină 

vântul de Nord și de Nord-Vest. 

https://www.meteoblue.com/
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3.4. Populația și fondul de locuințe 

3.4.1. Evoluția și structura populației 

Cel mai important element în stabilirea obiectivelor strategice ale unei unități 

administrativ-teritoriale și a planurilor de acțiune pe termen lung și mediu îl reprezintă evoluția 

numărului de locuitori. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

Fig. 3.6. Evoluția numărului de locuitori ai municipiului Pitești (1992-2019) 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică populația stabilă, la data de 1 

ianuarie 2019, era de 174.076 locuitori. Așa cum se poate observa în graficul anterior, în perioada 

analizată evoluția populației a manifestat un trend crescător până la începutul anilor 2000, apoi 

numărul locuitorilor a scăzut. 

Analiza structurii demografice ȋn funcţie de vârstă, pe cele două sexe, s-a realizat pentru 

anul 2019, evidente fiind tendinţele de îmbătrânire demografică, fenomen specific ȋntregii 

populaţii a României. Valorile din ce în ce mai scăzute ale natalităţii pot fi observate la populaţia 

cu vârste sub 20 ani. 
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Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Tempo-Online 

Fig. 3.7. Piramida vârstelor (anul 2019) 

În ceea ce privește structura populației pe sexe, se remarcă o dominanță a sexului masculin 

- 46,74% sunt bărbați și 53,25% sunt femei. Deși, numărul nou-născuților și primele vârste ale 

populației arată o preponderență a bărbaților, aceștia scad în număr odată cu creșterea în vârstă. 

Acest fenomen are loc datorită emigrației populației masculine din oraș în căutarea unor locuri de 

muncă în străinătate (în principal: Italia, Spania, Germania și Franța) sau în alte orașe dezvoltate 

economic din țară. De asemenea, cazurile de ȋmbolnăviri ce au ca rezultat final o creştere a 

nivelului mortalităţii sunt mult mai des întâlnite la populaţia de sex masculin. Ȋn acest fel există o 

menţinere a valorilor ridicate ale populaţiei feminine vârstnice, comparativ cu cele ale populaţiei 

masculine de aceeaşi vârstă. De exemplu, populaţia feminină de peste 70 ani are o extindere mult 

mai mare faţă de cea masculină de aceeaşi vârstă. 

Alți factori sunt reprezentați de prezența viciilor, condițiilor mai grele la locul de muncă, 

nivelului ridicat de stres etc. 

Din punct de vedere al etniei, majoritatea locuitorilor municipiului Pitești sunt români – 

93,87%, altă etnie – 0,81% -, iar pentru 5,3% din locuitori apartenența etnică nu este cunoscută. 
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Sursa: Recensământul populației (anul 2011) 

Fig. 3.8. Componența etnică a populației municipiului Pitești 

 

În ceea ce privește apartenența din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși – 93,26% -, doar 1,52% din locuitori au o altă religie, iar pentru 5,21% apartenența 

confesională nu este cunoscută. 

 

Sursa: Recensământul populației (anul 2011) 

Fig. 3.9. Componența confesională a populației municipiului Pitești 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimnicea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimnicea
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3.4.2. Evoluția și structura fondului locativ 

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

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

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

locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:  

- fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului; fondul locativ 

municipal care se află în proprietatea municipiului, precum şi fondul care se află în 

administrarea operativă a instituţiilor municipale;  

- fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele 

cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor 

juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor 

proprii;  

- fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, 

în proprietatea comună sau în cote părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi 

private; 

- proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

În anul 2018, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, fondul locativ 

al municipiului Pitești număra 68.253 locuințe, numărul mediu al persoanelor dintr-o gospodărie 

fiind de 2,55 persoane/locuință. Din totalul de 68.253 locuințe, 99,03% (67.594 locuințe) este 

reprezentat de locuințele proprietate privată și numai 0,07% (659 locuințe) de cele proprietate 

publică. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică  

Fig. 3.10. Evoluția fondului locativ al municipiului Pitești (1990-2018) 

Evoluția fondului locativ al municipiului Pitești a fost în continuă creștere, în timp ce 

numărul populației a scăzut. 

 3.5. Nominalizarea departamentului din cadrul primăriei și persoana responsabilă cu 

aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014 

Departamentul din cadrul Primăriei care va realiza implementarea și monitorizarea 

măsurilor incluse în Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) la nivelul 

municipiului Pitești nu a fost desemnat până în momentul elaborării sale, urmând să fie stabilit 

ulterior. Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014 va fi contractată 

ulterior elaborării Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, fiind necesară deținerea unei 

autorizații de Manager Energetic pentru Autorități Publice Locale emisă de Autoritatea Națională 

de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

Managerul energetic se va ocupa de monitorizarea consumurilor energetice în funcție de 

domeniile de consum analizate în cadrul Programului de Îmbunătăție a Eficienței Energetice. De 
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asemenea, acesta va implementa planurile energetice ale municipiului Pitești, va urmări efectul 

implementării unor acțiuni din aceste planuri, propunând anumite măsuri de corecție. 

Principalele responsabilități ale managerului energetic sunt:  

- monitorizarea consumurilor energetice în principalele domenii de consum (clădiri 

rezidențiale, clădiri publice, iluminat public, tratarea apelor uzate);  

- analiza potențialului local de producere a energiei prin intermediul principalelor surse 

regenerabile de energie; 

- analiza periodică a indicatorilor specifici ai consumurilor de energie pe domenii de 

activitate și identificarea abaterilor față de mediile înregistrate în alte orașe/alte perioade 

de timp; odată constatate abaterile semnificative, managerul energetic trebuie să 

identifice/evalueze posibile cauze ale acestor deviații și să aibă în vedere posibile măsuri 

de corecție ce se impun; 

- coordonarea implementării programelor și planurilor energetice ale municipiului; 

- monitorizarea implementării programelor, planurilor energetice și realizarea rapoartelor 

periodice de monitorizare; managerul energetic trebuie să prezinte detaliat aceste rapoarte 

de monitorizare conducerii Primăriei, insistând asupra efectelor obținute din 

implementarea acțiunilor planificate, dar și asupra abaterilor de la implementarea 

planurilor; 

- întocmirea unor măsuri corective necesare în urma monitorizării, cu scopul de a recupera 

abaterile de la implementarea planificată și de a maximiza efectele obținute din 

implementare; 

- promovarea, împreună cu autoritățile locale, unei culturi organizaționale în cadrul 

administrației publice locale axată pe creșterea eficienței energetice în toate domeniile de 

activitate; 

- responsabilitatea derulării în bune condiții a contractelor de achiziție de energie (energie 

electrică, carburanți ș.a.) de la furnizori; managerul energetic poate propune soluții noi de 

achiziție a energiei (ex: intrarea pe bursa de energie) pentru a se obține prețuri de furnizare 

mai avantajoase; 
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- analiza principalelor programe de finanțare națională și europeană, destinate autorităților 

publice locale pentru susținerea unor măsuri de eficiență energetică sau de valorificare a 

surselor locale de energie regenerabilă;  

- managerul energetic va face propuneri de aplicare în acest sens conducerii Primăriei, 

împreună cu cerințele pentru maximizarea gradului de succes:  

- realizarea de studii de fezabilitate/proiecte tehnice de calitate ridicată, necesitatea de 

consultanță tehnică performantă, nevoia de fonduri locale pentru cofinanțare etc.; 

- coordonarea programelor și campaniilor publice de informare/conștientizare a cetățenilor 

pentru determinarea implicării lor în consumul responsabil de energie; 

- promovarea unor parteneriate ale municipiului Pitești cu alte localități/organizații destinate 

cooperării pentru măsuri comune destinate creșterii eficienței energetice și utilizării 

surselor locale de energie regenerabilă. 

3.6. Nivelul de performanță al managementului energetic în municipiul Pitești 

 Managementul energetic are ca principal obiectiv asigurarea unui consum judicios și 

eficient al energiei, în scopul maximizării rezultatelor prin minimizarea costurilor energetice. 

Obiectivele secundare rezultate în urma aplicării unui program de management energetic 

se referă la: 

- creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 

costurilor; 

- realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice 

și responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei; 

- dezvoltarea și utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor 

energetice, raportarea acestor consumuri și dezvoltarea unor strategii specifice de 

optimizare a acestor consumuri; 

- găsirea celor mai bune căi de a spori economiile bănești rezultate din investițiile în 

eficientizarea energetică a proceselor specifice de producție, prin aplicarea celor mai 

performante soluții cunoscute la nivel mondial; 

- asigurarea siguranței în alimentarea instalațiilor energetice. 
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Autoritățile publice locale trebuie să inițieze campanii de informare periodice în mass-

media locală sau prin mijloace adresate direct consumatorului final (broșuri, flyere, website, 

comunicate de presă, interviuri televizate, info-chioșcuri etc.) prin care să transmită acestuia 

mesaje legate de: 

- acțiunile întreprinse privind reducerea pierderilor prin rețelele de infrastructură edilitare și 

efectele lor; 

- măsurile de creștere a eficienței energetice implementate de operatorii serviciilor de interes 

general local și efectele lor; 

- costurile și performanțele tehnice ale unor tipuri de echipamente recomandate pentru 

creșterea eficienței alimentării cu energie la utilizatorii finali; 

- măsurile de utilizare a surselor regenerabile implementate de operatorii serviciilor de 

interes general local și efectele lor; 

- analize comparative privind costurile reale ale diverselor tipuri de utilități existente în oraș: 

energie termică (încălzire individuală, la nivel de scară, bloc, centralizată), energie 

electrică, alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, salubrizare etc. 

Pentru serviciile publice aflate în subordinea municipalității, la întocmirea Programului 

Propriu de Eficienta Energetica se au în vedere măsuri de eficientizare specifice fiecărui serviciu 

public. 

Pentru evaluarea nivelului de performanță al managementului energetic, la nivelul 

municipiului Pitești, a fost completată matricea din Anexa 1. Pe baza datelor prezentate în Anexa 

1 se poate spune că la nivelul municipiului Pitești există o preocupare pentru modul de consum al 

resurselor energetice și pentru îmbunătățirea eficienței energetice.  

 În prezent, unitatea administrativ-teritorială nu are un sistem de baze de date cu informații 

despre consumurile de energie ale acestuia. Se propune realizarea unui astfel de sistem de baze de 

date pentru monitorizarea consumurilor energetice istorice ale principalelor sectoare consumatoare 

ale municipiului. Pe baza acestor date istorice se vor putea face analize predictive asupra 

consumurilor viitoare, utilizând programe informatice specializate. Aceste analize predictive vor 

oferi Primăriei capacitatea de a negocia consumul pentru toți consumatorii publici din localitate, 

având consumuri estimate viitoare la prețuri mult scăzute sub prețurile de achiziție actuale.  
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 De asemenea, se propune implementarea unui sistem de management energetic, intern sau 

externalizat, care să asigure realizarea proiectelor propuse și asumate prin Programul de 

Îmbunătățire a Eficienței Energetice, la nivelul municipiului Pitești. Managementul energetic va 

asigura, pe lângă implementarea efectivă a proiectelor din program, achiziția mai eficientă a 

gazelor naturale și a energiei electrice pentru consumatorii publici. 

 3.7. Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie electrică și termică 

3.7.1. Energie electrică 

Municipiul Pitești este alimentat din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul 

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

Societatea de distribuție a energiei electrice CEZ VÂNZARE S.A. este una dintre cele 8 

societăți regionale de distribuție a energiei electrice din România care asigură, 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 energia electrică necesară pentru consumatorii din județele: Dolj, Mehedinți, 

Gorj, Olt, Vâlcea, Argeş şi Teleorman. 

Acoperirea rețelei de distribuție a energiei electrice la nivelul municipiului Pitești este de 

100%, asigurând alimentarea tuturor categoriilor de consumatori, care sunt în numar de 72.161, 

din care: 81 mari consumatori, 2.505 mici consumatori (agenți economici) și 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);  
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- 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).  

Referitor la nivelul de eficiență energetică al clădirilor rezidențiale și comerciale din cadrul 

municipiului Pitești, este evident că, în timp ce noile edificii construite îndeplinesc cerințele 

minime ale performanței energetice prevăzute în Legea nr. 372/2005, activitatea de reabilitare a 

clădirilor multietajate existente a fost redusă. 

Principalul furnizor de energie electrică din partea de Sud-Est a României, precum și 

furnizorul de gaze naturale, și care are un portofoliu de clienți casnici care depășește 1,4 milioane 

de clienți este reprezentat de CEZ Vânzare. De afltfel, grupul CEZ deține în România cel mai mare 

parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea, în localitățile Fântânele, Cogealac și Grădina. 

Parcul eolian a presupus o investiție de 1,1 miliarde euro și cuprinde 240 de turbine eoliene cu o 

putere totală instalată de 600 MW. Începând cu finele anului 2012 întreaga capacitate a parcurilor 

eoliene CEZ a fost pusă în funcțiune.  

Începând cu anul 2011, grupul CEZ România deține în portofoliul său sistemul 

hidroenergetic de lângă Reșița, județul Caraș-Severin, format din 4 microhidrocentrale – Grebla, 

Crăinicel 1, Crăinicel și Breazova – și amenajări hidro aferente de la Trei Ape, Goana, Văliug și 

Secu. De altfel, grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de hicrocentrale de la Reșița în 

scopul creșterii eficienței energetice, determinând creșterea capacității de producție de la 18 MWh 

la circa 22 MWh, în urma finalizării procesului de modernizare. 

Alimentarea cu energie electrică din posturile de transformare a consumatorilor este 

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

 Cea mai mare parte a consumatorilor sunt alimentați din rețeaua de joasă tensiune, cu 

tensiunea de alimentare de 230 V monofazați, respectiv cu tensiunea de alimentare de 400 V 

trifazați, tip clasic, cu receptori de folosință uzuală.  

3.7.2. Energie termică 

La nivelul municipiului Pitești alimentarea cu energie termică centralizată este asigurată 

de firma S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., care are ca și activități principale producerea, 
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transportul, distribuția și furnizarea de energie termică pentru populația racordată la sistemul de 

alimentare centralizată cu energie termică. 

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Pitești se realizează în 

mod centralizat, printr-un sistem de tip radial alimentat din Centralele Termice de Zonă și Centrale 

Termice de Cvartal. Transportul energiei termice este realizat prin rețelele primare de la centralele 

termice din zonă până la punctele termice, iar din acest punct energia este distribuită consumatorilor 

prin intermediul rețelelor secundare de încălzire și a celor de apă caldă de consum. Rețelele de 

distribuție sunt de tip arborescent, pornind din puncte termice, alimentate din centrale termice 

zonale și din centralele termice de cvartal, ramificându-se spre consumatori. Rețele de distribuție 

sunt amplasate atât pe sub carosabil și trotuar, cât și sub spațiul verde.  

Până în luna iunie 2009, producția de energie termică s-a realizat în CET Sud și CET 

Găvana în regim de cogenerare. Începând cu luna iulie 2009, în urma falimentului S.C. Termoficare 

2000 S.A., s-a utilizat o singura sursă de producere a energiei termice - CET Găvana, aceasta fiind 

considerată o sursă mai flexibila, 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 și 

cvartal. Trecerea având ca obiectiv principal diminuarea consumurilor energetice aceasta fiind o 

condiție esențială a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reușească menținerea în 

funcțiune a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a populației din municipiul 

Pitești, în condiții de eficiență energetică și economie. Cele două centrale de cogenerare cu 

funcționare pe gaze naturale și păcură, închise operațional, din cauza eficienței energetice foarte 

scăzute și a necompetitivității pe piața energiei electrice, sunt acum într-o stare de degradare tehnică 

avansată.  

Sistemul de distribuție a energiei termice include toate punctele termice (PT) și module 

termice (MT) și rețelele de distribuție (sau secundare) pentru încălzire și apă caldă de consum. 

Sistemul este conceput pentru a distribui energia termică din punctele termice și modulele termice 

la blocuri și conține un sistem cu două conducte tur-retur de încălzire, o conductă pentru apă caldă 

de consum, precum și o conductă de recirculație pentru apă caldă de consum. Rețeaua de distribuție 

are o lungime totală de 230 km, în amplasare subterană, cu diametre cuprinse în intervalul 25-250 

mm.  
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Sursa: Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 – 2023 

Fig. 3.11. Harta rețelei de termoficare din municipiul Pitești 

 

Producerea apei calde de consum și a apei calde pentru încălzire se realizează prin 

intermediul a 92 puncte termice și module termice. Punctele termice au fost echipate în perioada 

1998 – 2002 cu schimbătoare de căldura cu plăci de fabricație Alfa-Laval Suedia (tip M6, M10 și 

M15) și VICARB România (tip V28 și V45). Modulele termice au fost realizate în perioada 2002-

2007 pentru alimentarea consumatorilor termici situați la distanțe mai mari de punctele termice, în 

vederea reducerii pierderilor în rețelele secundare. În intervalul 2008 – 2010, în vederea diminuării 

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%.  

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea și reabilitarea rețelelor secundare de 

distribuție a energiei termice aferente unui număr de 27 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 (țeava OL-Zn și izolație cu vată minerală), uzura 

conductelor fiind apreciată la 55%.  

În cadrul programului de investiții „Reabilitare și modernizare a rețelelor termice de 
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distribuție a agentului termic și a unor rețele termice de transport din municipiul Pitești”, derulat de 

Primaria Municipiului Pitești cu cofinanțare prin programul „Termoficare 2006-2020 căldura și 

confort”, început în anul 2014, s-au realizat până în prezent lucrări de reabilitare și modernizare a 

rețelelor termice de distribuție a agentului termic aferente punctelor termice 715, 1005 și 1006.  

Numărul apartamentelor alimentate inițial din sistemul centralizat a fost de 56.600, 

ajungând în momentul de față la 23.015 apartamente racordate la SACET, rezultând un grad de 

branșare de 40,7%.  

Consumul de energie termică s-a redus de la an la an, din cauze multiple: dispariția unor 

consumatori industriali, debranșarea unor consumatori industriali și casnici care și-au instalat surse 

proprii, contorizarea de branșament, contorizarea individuală. 

3.8. Situația consumurilor energetice publice si rezidențiale ale municipiului Pitești 

Descrierea situației consumurilor energetice publice și rezidențiale ale municipiului Pitești 

sunt prezentate în fișa din Anexa 2. 

 3.9. Utilizarea și nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport în localitate 

3.9.1. Rețeaua de transport 

Municipiul Pitești s-a dezvoltat în timp de-a lungul râului Argeș, astfel că rețeaua rutieră 

principală este formată din axa principală nord-sud și axa secundară est-vest. Privind la nivel 

macro, aceste axe majore se prelungesc într-o formă radială, cu drumuri naționale și județene.  

Principalul drum de legătură al orașului îl constituie autostrada A1 (București – Nădlac); 

acesta face parte din coridorul european Rin – Dunăre (fostul coridor paneuropean IV). În ultimii 

ani, autostrada A1 s-a extins cu o centură ocolitoare a Municipiului Pitești, ce a ajutat la diminuarea 

traficului de tranzit din oraș. Pe viitor, autostrada A1 trebuie să se unească cu celelalte tronsoane 

realizate, Nădlac – Arad, Arad – Lugoj, Deva – Sibiu. Tronsonul Lugoj – Deva este în execuție, 

iar în prezent cel mai important tronson la nivel național este Sibiu – Pitești pentru care s-a emis 

autorizație de construire si se află în stadiu de execuție (se lucrează la drumurile tehnologice şi la 

platformele pentru foraje piloţi). 
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Rețeaua de drumuri extraurbane cuprinde autostrăzi (A), drumuri europene (E), drumuri 

naționale (DN) și drumuri județene (DJ).   

Lista drumurilor principale:  

- Autostrada A 1 (București – Pitești , Pitești – Sibiu, Sibiu – Nădlac),  suprapus cu drumul 

european E 81;   

- Drumul național DN 7 (București – Pitești – Nădlac) suprapus cu drumul european E 81;  

- Drumul național DN 7C (Pitești – Curtea de Argeș - Cârțișoara); 

- Drumul național DN 73 (Pitești – Brașov) suprapus cu drumul european E 574;   

- Drumul național DN 65 (Pitești – Slatina – Craiova) suprapus cu drumul european E 574;  

- Drumul național DN 65 A (Pitești – Costești – Roșiorii de Vede – Turnu Măgurele); 

- Drumul național DN 67B (Pitești – Smeura – Drăgășani – Târgu Jiu); 

- Drumul județean DJ 659 (Pitești – Negrași – Limita Jud. Dâmbovița); 

- Drumul județean DJ 703E (Pitești DN 67B – Lupeni – Popești – Lunguleşti – Cocu DJ 

703B); 

- Drumul județean DJ 741 (Pitești DN 7 – Valea Mare – Făgetu – Mioveni DN 73D).  

În categoria căilor de comunicații care leagă Municipiul Pitești de teritoriul de influență 

intră și calea ferată care traversează localitatea printr-o zonă paralelă cu malul stâng al râului 

Argeș. 

Bine conectat cu principalele orașe învecinate prin infrastructuri de transport rutier și 

feroviar, Piteștiul este localizat la o răscruce de drumuri, fiind un nod de comunicații cu deschidere 

internă și internațională. Legăturile cu importante localități ale țării, dintre care București, capitala 

țării, sunt asigurate prin drumurile europene: 

- E81/ DN1 (București – Pitești – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu-Mare); 

- E574 (Bacău – Onești – Brașov – Pitești – Craiova); 

- DN7 (București – Găești – Pitești); 

- DN67B (Pitești – Smeura – Drăgășani). 

La nivelul municipiului Pitești, rețeaua de drumuri urbane cuprinde bulevarde, străzi, 

intrări și pasaje.   
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În municipiu există o serie de drumuri importante care fac trecerea din mediul extraurban 

la cel urban. Pe de o parte sunt drumurile de penetrație, cele care fac legătura cu drumurile 

europene/ naționale/ județene/ autostrăzi, și rețeaua locală de străzi.  

La nivelul municipiului, următoarele străzi și bulevarde, fiind cotate printre cele mai 

importante, formează cele două axe majore care structurează trama stradală:   

- Axa Nord-Sud, formată din B-dul Petrochimiștilor - B-dul Republicii - Str. Negru Vodă - 

B-dul Nicolae Bălcescu (sau cu ocolire a zonei centrale din B-dul Petrochimiștilor – B-dul 

Republicii – Str. Târgu din Vale – Str. Gheorghe Șincai – Calea Bascovului – B-dul. 

Nicolae Bălcescu);   

- Axa Est-Vest este alcătuită din Calea București – B-dul I.C. Brătianu – Str. Maternității – 

Str. G-ral Constantin Cristescu – Str. Soldat Enache – Str. Smeurei – Calea Drăgășani. 

3.9.2. Transportul public de persoane 

Rețeaua de transport a municipiului Pitești s-a dezvoltat în cea mai mare parte în mod liniar, 

pe direcția Nord-Sud, ca urmare a așezării geografice a orașului, în terase paralele cu axa centrală, 

fapt ce nu a permis o dezvoltare radială a liniilor de transport. 

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

celorlalte trasee este de 168,03 km, stațiile fiind în număr de 100, iar cele 8 capete de linie sunt: 

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

Transportul public al călătorilor pe teritoriul municipiului Pitești se realizează în baza unui 

contract de delegare a gestiunii prin concesionarea 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 nr. 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, precum și Caietul de sarcini - cadru al serviciilor de transport public 

local). 
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Transportul public de călători organizat în cadrul municipiului Pitești, cuprinde transportul 

cu autobuze, realizat de S.C. Publitrans 2000 S.A., 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;  

- număr redus de mijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap.  

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.  

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;   
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- 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.   

 

Sursa: www.publitrans.ro 

Fig. 3.12. Rețeaua de transport public din municipiul Pitești 

http://www.publitrans.ro/
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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. 

3.9.3. Transportul feroviar 

Sistemul feroviar pentru călători și mărfuri este alcătuit din stațiile Pitești Sud și Pitești 

Nord, tranzitul mediu zilnic de calatori fiind de 5.300 călători/zi. 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.  

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 (142 km). 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 Măgurele (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 Argeș. 

Legat de traficul feroviar trebuie menționat faptul 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. 
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3.10. Modul de gestionare al serviciilor de utilități publice 

Alimentarea cu energie electrică a municipiului Pitești se realizează din Sistemul Energetic 

Naţional prin intermediul distribuitorului de energie electrică S.C. CEZ VANZARE S.A. 

La nivelul municipiului Pitești serviciul de iluminat public este administrat, în gestiune 

directă, de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti. Acesta are în 

administrare, în gestiune directă, serviciul de iluminat public din municipiul Piteşti, conform Prin 

H.C.L. nr. 21/30.01.2008. Acest serviciu este înfiinţat şi organizat ca serviciu public cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piteşti. 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precum și exploatarea sistemelor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare a fost delegat către firma S.C. APĂ CANAL 2000 

S.A. Operatorul Regional S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. deţine Licenţa clasa 1 pentru serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare, eliberată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 75/2015, care îi 

conferă dreptul de a presta/furniza serviciul, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010, încheiat cu Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, în calitate de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

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

România S.A. 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. 

Alimentarea cu energie termică centralizată în Municipiul Pitești este asigurată de S.C. 

TERMO CALOR CONFORT S.A. 

La nivelul municipiului Pitești serviciul de transport public local de persoane a fost delegat 

prin contract de delegare către firma S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești. 
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Tab. nr. 3.1. - Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice 

 

 

Servicii 

utilități 

publice 

Modul de gestionare a serviciului Indicatori de eficiență 

energetică stipulați prin 

contract 

 Contract de 

delegare a gestiunii 

serviciului public 

Gestiune directă 

prin departamentele 

primăriei 

DA 

Precizați 

indicatorul 

NU 

Iluminat 

public 

- X - X 

Alimentare 

cu apă și 

canalizare  

X - - X 

Alimentare 

cu energie 

termică  

X - - X 

Transport 

public 

X - - X 

Clădiri 

publice  

- X - X 

Clădiri 

individuale  

- - - - 
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4. Pregătirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice - date 

statistice 
 

În cadrul acestei etape pregătitoare este necesară crearea unei baze de date cu informații în 

domeniul eficienței energetice și instruirea persoanelor care vor fi implicate în procesul de 

dezvoltare, de management și de punere în aplicare a programului. 

 În pregătirea bazei de date au fost colectate date din toate sursele disponibile, de la Institutul 

Național de Statistică, de la furnizorii de utilități, din facturi – istoric și prezent, estimări și 

extrapolări statistice. 

 4.1. Date tehnice pentru sistemul de iluminat public 

Prin H.C.L. nr. 21/30.01.2008 Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului 

Piteşti are în administrare, prin contract de 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:  

- 6.062 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 este realizat prin corpuri de generație veche, ineficiente energetic şi cu 

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

Atât 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, respectiv stingerea aparatelor de iluminat public se făcea prin cabluri pilot de 

la un dispecerat central ce aparținea S.C. CEZ Distribuiție S.A.  

În momentul preluării, 30% din cablurile pilot erau avariate de acea comandă de aprindere-

stingere a corpurilor de iluminat, acest proces realizându-se cu ceasuri programatoare, ceea ce a 

condus la numeroase probleme în sincronizarea aprinderii-stingerii sistemului de iluminat public 

în Piteşti.  
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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, standarde de calitate implementate;  

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

preţ/calitate în prestarea seriviciului de iluminat public. 

Implementarea unui sistem de telegestiune asupra unui sistem de iluminat public are drept 

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 - cetăţenilor -  prin raportarea şi rezolvarea defectelor apărute în reţea, 

fără a mai fi necesară sesizarea 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 telemetrie a fost implementat şi 

dezvoltat începând cu anul 2008, acesta fiind funcțional în prezent. Monitorizarea consumurilor 

de energie electrică se realizează prin acest sistem de telemetrie, informaţiile fiind primite la 

serverul central, instalat la dispeceratul înfiinţat în 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 S.C. CEZ Distribuție S.A.;  

- reţele de iluminat public ce folosesc infrastructura reţelei de distribuţie pentru realizarea 

serviciului de iluminat public, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu S.C. 

CEZ Distribuție S.A. 

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 cu reţea electrică aeriană şi 24,04 km stâlpi metalici cu reţea 

electrică subterană.  
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La momentul actual, infrastructura sistemului de iluminat public este alcătuită din:  

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

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

- Total stâlpi aferenţi reţelei: 7.896 bucaţi; 

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

Energia electrică utilizată pentru iluminatul public al municipiului Pitești și costurile 

implicate vor fi detaliate în tabelul următor: 

An 

Indicator 

2017 2018 

 

2019 

Consum energie 

electrică (Mwh/an) 

7.372 7.452 7.538 

Factură energie 

electrică (lei/an) 

2.701.733 3.125.928 3.809.785 

Sursa: Primăria municipiului Pitești 

Tabel nr. 4.1. - Evoluția consumului de energie electrică al sistemului de iluminat public și costurile pe care le implică 

 

4.2. Date tehnice privind sectorul rezidențial 

Din numărul total de clădiri înregistrat la nivelul țării, o majoritate semnificativă este 

reprezentată de clădirile rezidențiale. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică 

pentru anul 2018, acestea indica un număr de aproximativ 5,1 milioane de clădiri rezidențiale, 

corespunzător unui număr de 9 milioane de locuințe. În mediul urban sunt specifice locuințele 

multifamiliale, acestea fiind într-un număr de circa 4,8 milioane de locuințe, în timp ce în mediul 

rural predomină locuințele individuale – 4,1 milioane locuințe. 

La nivelul municipiului Pitești fondul locativ este alcătuit, conform informațiilor furnizate 

de Institutul Național de Statistică, din 68.253 locuințe, din care 99,05% (67.594 locuințe) este 

reprezentat de locuințele proprietate privată și numai 0,07% (659 locuințe) de cele proprietate 

publică. 

Gradul de confort al locuirii este determinat de suprafata locuibilă per locuință și per 

locuitor, precum si echiparea locuințelor.  
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Așa cum reiese din informațiile Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al 

municipiului, realizat în anul 2017, suprafața medie locuibilă a unei locuințe din municipiul Pitești 

este de 45,96 m2/locuință, în timp ce suprafața locuibilă per locuitor este de 17,38 m2/persoană. 

Indicatorii specifici de consumuri de energie pe domenii de consum într-o locuință vor fi 

detaliați în tabelul următor:



 

 

Indicator Valoare indicator Mod de calcul (coloana 3/coloana 4) 

  Consum de energie Mărime de raport 

1 2 3 4 

Consumul de energie 

termică pentru 

încălzire, pe tip de 

clădiri (kWh/an,m2) 

 

 

Clădiri publice 

124,03 kWh/an,m2 

Locuințe 

78,60 kWh/an,m2 

Consumul total de energie termică  

 

Clădiri publice 

1.743.491,81 kWh 

Locuințe  

247.326.767 kWh 

Suprafață utilă totală  

 

Clădiri publice 

14.056 m2 

Locuințe  

3.146.545 m2 

Consumul mediu de 

energie termică 

pentru încălzire, pe 

tip de locuințe 

(Gcal/an,m2) 

 

 

 

Apartament în bloc  

0,068 Gcal/an,m2 

 

Case individuale  

0,067 Gcal/an,m2 

Consumul mediu de energie 

termică pe tip de locuință  

 

Apartament în bloc  

3,1 Gcal 

 

Case individuale  

3,1 Gcal 

Suprafață utilă medie pe tip de 

locuință  

 

Apartament în bloc  

45 m2 

 

Case individuale  

46 m2 

Consumul de energie 

de răcire, pe tip de 

locuință cu aer 

condiționat (kWh) 

 

 

 

Apartament în bloc  

1.460 kwh/an 

 

Case individuale  

1.752 kwh/an 

 

Consum mediu de energie de răcire 

pe tip de locuință  

 

Apartament în bloc  

 10 kwh/zi 

 

Case individuale  

12 kwh/zi  

Suprafața utilă medie răcită pe 

tip de locuință cu aer 

condiționat  

Apartament în bloc  

45 m2 

 

Case individuale  

46 m2 

 

Consum de energie 

încălzire apă pe 

locuitor (Gcal/an,loc) 

 

 

 

0,122 Gcal/an,loc 

Consumul total de energie pentru 

încălzirea apei  

 

Apartamente în bloc  

11.786,78 Gcal/an 

Case individuale  

Număr total de locuitori 

 

 

175.102 
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9.643,73 Gcal/an 

Consumul de energie 

electrică, pe tip clădiri 

(kWh/an,m2) 

 

 

283,88 kWh/an,m2 

 

1,03 kWh/an,m2 

Consumul total de energie electrică  

 

Clădiri publice  

3.990.242,84 kWh 

Locuințe  

3.264.744,14 kWh 

Suprafață utilă totală  

 

Clădiri publice 

14.056 m2 

Locuințe  

3.146.545 m2 

Sursa: Datele au fost extrapolate pe baza informațiilor existente în Planul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din anul 2017 

Tab. nr. 4.2. - Indicatori specifici ai consumului de energie electrică și termică – anul  2019



 

 

 4.3. Date tehnice privind clădirile publice 

Din totalitatea tipurilor de clădiri, cele publice reprezintă sectorul cel mai vizat de politicile 

de creștere a eficienței energetice prin prisma exemplului de a contribui la diminuarea consumului 

de energie și a emisiilor de CO2 în atmosferă și mai ales, ținând cont de portofoliul clădirilor 

deținute.  

Estimările privind stocul de clădiri publice (BERD) indică o suprafață de aproximativ 31 

milioane m2 la nivel național, din care 9 milioane m2 în unități de sănătate, 15 milioane m2 în 

unități de educație, respectiv 7 milioane m2 în clădiri administrative. 

În cazul municipiului Pitești, clădirile municipale ocupă o suprafață desfășurată de circa 

1.212.288,88 m2. 

Consumurile energetice principale pentru anul 2019 sunt prezentate în tabelul nr. 4.3.: 
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Tip clădire Nr. 

clădiri 

în 

grup 

Total arie 

utilă 

Indicatori 

Consum 

energie 

electrică 

(Mwh/an) 

Consum 

energie 

termică 

(Gcal/an) 

Factură energie (lei/an) 

electrică termică 

Spitale, 

dispensare, 

policlinici etc. 

0 - - - - - 

Școli, licee, 

creșe, grădinițe 

etc. 

53 1.174.627,85 1.870,10 23.125,47 961,23 7.830.746, 

65 

Clădiri socio-

culturale 

(teatre, 

cinematografe, 

muzee etc.) 

2 3.154,39 45,20 127,23 23,23 43.082,62 

Clădiri 

administrative 

16 5.212,12 635,45 657,64 326,62 222.690,05 

Altele 35 29.294,52 14.242,36 9.325,73 7.320,57 3.157.878, 

70 

TOTAL 106 1.212.288,88 16.793,11 33.236,07 8.631,65 11.254.398,

02 

Sursa: Datele au fost extrapolate pe baza informațiilor existente în Planul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din 

anul 2017, precum și pe baza datelor din cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă din anul 2019 

Tabel nr. 4.3. - Indicatori specifici ai consumului de energie electrică și gaze naturale - clădiri publice – anul 2019 

 

 4.4. Date tehnice privind sectorul transporturi 

La nivelul municipiului Pitești transportul public local de persoane a fost delegat printr-un 

contract de delegare către firma S.C. Publitrans 2000 S.A. 

Flota operatorului economic S.C. Publitrans 2000 S.A. este compusă din 86 de autobuze, 

după cum este prezentat în tabelul următor. 
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Nr. 

Crt. 

Denumire mijloc de transport An fabricatie Număr mijloace de 

transport 

1. AUTOBUZ Solaris Urbino 12E6    2015 70 

2. AUTOBUZ Maz 103 2008 10 

3. AUTOBUZ Maz 103 2005 5 

4. AUTOBUZ BMC 215 SCB 2005 1 

Total 86 

Sursa: Planul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice a municipiului Pitești 2017 

Tabel nr. 4.5. – Flota auto a S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru transportul public în comun 

 

Din analiza programului sosirilor autovehiculelor de transport persoane în două staţii 

consecutive şi informaţiile preluate din teren s-a constat că intervalul, durata deplasării, între două 

staţii consecutive nu depăşeşte 3 minute, ceea ce demonstrează existenţa unui număr suficient de 

staţii.  

Indicatori Valoare indicator Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime 

raportare 

1 2 3 4 

Eficiența sistemului 

Consum specific de 

energie la transportul 

de pasageri (tep/pers) 

 

0,010 tep/pers 

Consumul de energie 

anual la transportul de 

pasageri  

1.775,23 tep 

Număr locuitori 

 

 

174.076 

Eficiența călătoriei  

Consumul specific de 

energie (tep/pers-km) 

 

276,51 tep/pers-km 

Consumul anual de 

energie la transportul de 

pasageri  

Pasageri-km 
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1.775,23 tep 6,42 pers/km 

Eficiența vehiculului 

Consumul specific 

mediu de energie pe 

tip vehicul (tep/km) 

Motorină 

 

 

Energie electrică 

(tracțiune) 

 

 

 

 

0,376 kep/km 

 

 

- 

Consumul total de energie 

al tipului de vehicul  

 

- autobuze, microbuze 

etc. 

1.775.234,12 kep 

 

- tramvaie, troleibuze 

- 

Kilometri 

parcurși 

 

 

4.720.500 km 

Sursa datelor: Datele au fost extrapolate pe baza informațiilor existente în Planul de Îmbunătățire a Eficienței 

Energetice din anul 2017 

Tabel nr. 4.4. - Consumul de energie electrică - transport public local 

 

 4.5. Date tehnice privind potențialul de producere și utilizare proprie mai eficientă a energiei 

regenerabile la nivel local 

 

Din categoria energiilor regenerabile fac parte toate acele tipuri de surse de energie care nu 

poluează sau au un impact extrem de mic asupra mediului sau sănătății viețuitoarelor, fiind în 

același timp, surse care se regenerează datorită proceselor naturale sau sunt inepuizabile. 
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Creșterea rapidă a gradului de poluare, produs în special de arderea combustibililor fosili 

– cărbuni, petrol, gaze naturale -, a determinat un interes pentru energiile regenerabile tot mai  

crescut comparativ cu ultimii ani, ceea ce s-a concretizat într-un nivel istoric al investițiilor pentru 

valorificarea acestora.  

 

 

Cu toate că sistemul energetic convențional consideră sursele de energie regenerabilă ca 

fiind alternative, acestea sunt de fapt, surse care într-o formă sau alta au fost utilizate de oameni 

de mii de ani -  față de combustibilii fosili, pentru care tehnologia de exploatare s-a dezvoltat doar 

în ultimii 150-200 ani. 

Principalele tipuri de energie produse din surse regenerabile, tehnologiile relevante și 

aplicațiile tipice sunt prezentate în următoare figură. 
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Fig. 4.1. - Tipuri de energii produse din surse regenerabile 

 

Scopul Strategiei energetice naționale este de a oferi alternative tuturor tipurilor de 

consumatori de energie, alternativă ce provine din surse epuizabile, pentru a putea obține un 

consum rațional de energie prin retehnologizare și utilizarea în mod eficient a diferitelor surse de 

energie regenerabilă, existente la nivelul României. 

Noile resurse ar trebui să înlocuiască în mod treptat resursele tradiționale epuizabile, 

asigurând în acest mod protecția mediului natural, precum și securitatea energetică. Dezvoltarea 

durabilă are la bază, în primul rând, asigurarea alimentării cu energie într-un volum suficient și 

accesul larg la serviciile energetice, în special la cele ecologice provenite din surse regenerabile. 

Întrucât resursele energetice „tradiționale” au un caracter limitat, iar în viitor omenirea va 

fi obligată să se orienteze spre surse regenerabile de energie, trebuie elaborată și implementată o 

strategie care să fie orientată spre producerea și utilizarea treptată a tipurilor de energie verde, în 

vederea economisirii resurselor epuizabile și înlocuirea acestora în viitor. 

Industrializarea continuă a statelor a determinat dependența tot mai mare a economiilor 

mondiale față de sursele energetice epuizabile ale planetei. 
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La momentul actual, întreaga economie mondială depinde în cea mai mare parte de petrol 

ca resursă principală pentru producerea energiei, iar lupta pentru acestă resursă domină geopolitica 

secolului XXI, generând în cele mai multe cazuri instabilitate politică în unele state. 

Dacă inițial erau considerate inepuizabile, resursele energetice și de materii prime sunt 

limitate și repartizate în mod neuniform la nivelul Terrei. Astfel, riscul epuizării în următorii ani a 

resurselor energetice a reprezentat un semnal serios de alarmă, conducând la identificarea 

posibilităților de substituire a resurselor epuizabile, diminuarea dezechilibrelor de 

mediu determinate de exploatarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor folosite până acum. 

Acest semnal de alarmă a determinat populația să utilizeze un nou concept – conceptul de 

securitate energetică. Securitatea energetică presupune producerea energiei necesare pe propiul 

teritoriu național, reducând, în acest mod, dependența de importuri. 

Securitatea energetică reprezintă asigurarea din punct de vedere al surselor, al controlului 

rutelor, distribuției și al alternativelor. Acest concept este definit ca „resurse sigure la un preț 

rezonabil”, înglobând o problematică mult mai amplă decât triunghiul securitatea aprovizionării 

→ sustenabilitate → compatitivitate.  

O precondiție imperios necesară, pentru a asigura securitatea energetică, este reprezentată 

de existența resurselor suficiente și disponibile. Fără îndoială că orice întrerupere îndelungată a 

alimentării cu energie generează daune semnificative asupra creșterii economice, stabilității 

politice, precum și asupra prosperității cetățenilor unei națiuni. 

Conceptul de securitate energetică vizează în special dezvoltarea durabilă prin identificarea 

şi exploatarea unor surse alternative de energie, reducerea poluării mediului, retehnologizarea şi 

modernizarea rutelor de transport existente. 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe pieţele 

internaţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de hidrocarburi ajung 

treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de state.  

România se înscrie în acest context ca stat membru al Comunităţii Europene, ca stat cu 

industrie bazată în mare parte pe consumul de resurse epuizabile, dar şi ca stat cu reale posibilităţi 

de a dezvolta o structură energetică bazată pe energii regenerabile. 
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Fig. 4.2. - Harta potețialului energetic al României 

 

 Conform hărții prezentate anterior, potențialul energetic al României este repartizat zonal 

astfel: 

- Delta Dunării – energie solară; 

- Dobrogea – Energie solară și eoliană; 

- Moldova – micro-hidro, energie eoliană și biomasă; 

- Munții Carpați – potențial ridicat de biomasă și micro-hidro; 

- Transilvania – potențial ridicat pentru micro-hidro; 
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- Câmpia de Vest – posibilități de valorificare a energiei termale; 

- Subcarpați – potențial pentru biomasă și micro-hidro; 

- Câmpia Română – biomasă, energie geotermală și energie solară. 

 

4.5.1. Energie solară 

Prin intermediul radiației solare la nivelul atmosferei ajunge o cantitatea de 174 PW. Din 

toată această cantitate o treime se reflectă în spațiu, iar restul este absorbită de atmosferă, nori, 

pământ și oceane. 

Energia solară este energia generată direct prin transferul energiei luminoase produsă de 

Soare în alte forme de energie. Acestă energie poate fi utilizată, atât pentru a genera energie 

electrică, cât și pentru încălzirea aerului sau a apei. 

Energia solară este obținută prin conversia radiației electromagnetice a Soarelui. Acestă 

transformare se realizează cu ajutorul unor module solare denumite generatoare fotovoltaice. 

Modulele au în alcătuirea lor celule de siliciu legate în serie sau în paralel, astfel că la impactul 

radiației solare la nivelul acestora are loc efectul fotovoltaic generând un flux de curent continuu. 

Cu ajutorul invertoarelor de putere, curentul continuu produs se transformă în curent alternativ. 

Cu toate că această energie este una regenerabilă, principala problemă o reprezintă faptul 

că soarele nu oferă în mod constant energie în decursul unei zile în functie de alternanța zi-noapte, 

condiții meteo sau anotimp. 
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Fig. 4.3. - Panouri fotovoltaice 

 

Instalațiile solare pot fi de două tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice generază 

în mod direct energie electrică, în timp ce panourile termice contribuie la economisirea altor tipuri 

de combustibili – lemn, gaz – într-o proporție de 75% / an. O locuința ce dispune de ambele tipuri 

de instalații solare – panouri fotovoltaice și termice în vid – poate fi considerată „independentă 

energetic”, deoarece energia care este acumulată în timpul zilei în baterii este transmisă apoi în 

rețea și folosită în funcție de necesități. 

Panourile solare generează energie electrică circa 9h/zi, calculul se realizează pe minim – 

iarna, ziua are 9 ore. Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De 

asemenea, acestea sunt rezistente la grindină - în cazul celor mai bune panouri. 



     Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului Pitești   

 

 

59 

 

Fig. 4.4. - Harta potențialului solar al României 

 

În harta anterioară este prezentată distribuția fluxurilor medii anuale ale energiei solare 

incidente pe suprafața orizontală a teritoriului României. În cadrul acesteia sunt evidențiate 5 zone, 

care au fost diferențiate în funcție de valorile pe care le au fluxurile medii anuale ale energiei 

solare. În urma analizei se poate observa că mai mult de 50% din suprafața țării beneficiază de un 

flux energetic mediu anual de 1.275 kWh/m2. 

La nivel național, zonele cu un interes deosebit pentru dezvoltarea aplicațiilor specifice 

energiei solare sunt împărțite în 5 categorii, astfel: 
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o Zona I – cuprinde suprafețele cu cel mai ridicat potențial – Dobrogea și o mică parte din 

Câmpia Română; 

o Zona II – include teritoriile cu un potențial bun, radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se 

situează aici între 1.300 şi 1.350 kWh/m2 – o mare parte din Câmpia Română, Podișul 

Getic, Subcarpații Olteniei și Munteniei, o parte bună din Lunca Dunării, Sudul şi Centrul 

Podişului Moldovenesc, Câmpia şi Dealurile Vestice, Vestul Podişului Transilvaniei;  

o Zona III – zonă care dispune de un potențial moderat, cuprins între 1.250 și 1.300 kWh/m2 

– cea mai mare parte din Podișul Transilvaniei, Nordul Podișului Moldovenesc și zona 

Subcarpatică, 

o Zona IV – zonă care un potențial redus, cuprins în intervalul 1.200 – 1.250 kWh/m2 – 

Subcarpații Moldovei, cea mai mare parte a Depresiunii Transilvania; 

o Zona V – regiunea unde radiația solară este mai mică de 1.200 kWh/m2 – zonele montane. 

Astfel, în urma anlizei acestor zone și a localizării geografice a municipiului, reiese faptul  

că municipiul Pitești este situat în Zona III, având un potențial mediu pentru producerea energiei 

solare, întrucât în această zonă radiația solară înregistrează valori cuprinse între 1.250 - 1.300 

kWh/m2, favorizând utilizarea acestei surse de energie regenerabilă. 

4.5.2. Energie eoliană 

Cu toate că energia eoliană a început să fie utilizată cu multe secole în urmă, de abia la 

începutul secolului XXI au fost dezvoltate turbine eoliene de mare viteză. În prezent, există două 

tipuri de turbine eoliene de bază: Turbine Eoliene cu ax orizental și Turbine Eoliene cu ax vertical, 

aceste tipuri sunt în funcție de orientarea axei rotorului. 
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Fig. 4.5. - Tipuri de turbine eoliene 

 

La nivelul Terrei potențialul energetic al vântului este de circa 57.000 TWh/an. Jumătate 

din acest potențial provine din energia eoliana off-shore, dar aceste tehnologii sunt limitate de 

locațiile care nu trebuie să depășească adâncimi de 50 m. 

 

 

Fig. 4.6. - Parc eolian 
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Pentru a putea genera energie cu ajutorul vântului, acesta ar trebui să aibă un flux cât mai 

constant. Turbinele eoliene folosesc energia cinetică a fluxului de vânt, energie cinetică ce este 

transformată în energie mecanică datorită diferenței de viteză a vântului. Viteza vântului este 

redusă, în fața rotorului vântul fiind neperturbat, până în spatele lui, unde apare diferența de viteză, 

iar mai apoi, cu ajutorul generatorului, energia mecanică este transformată în energie electrică. 

 

 

 

În comparație cu instalațiile tradiționale de generare a energiei, parcurile eoliene au 

avantajul unei construcții modulare, facilitând astfel extinderea acestora oricând.  

Cu toate că este o sursă nepoluantă, reprezentând o alternativă foarte bună pentru localități 

aflate la distanță de sursele tradiționale, aceasta are și câteva dezavantaje, iar cel mai mare este 

prețul ridicat al soluțiilor tehnice necesare pentru implementare, precum și efectul negativ asupra 

ecosistemelor - prin înălțimea la care sunt amplasate, turbinele pot interfera cu zborul păsărilor. 

Ca și în cazul energiei solare, energia eoliană are un caracter intermitent. Viteza vântului este 

variabilă în funcție de perioadă, ceea ce face necesară completarea acestei surse de energie cu alte 

surse care să asigure continuitatea. 

 O instalație eoliană este alcătuită din: 

- aeromotor – elementul central al instalației care efectuează conversia energiei eoliene în 

energie mecanică; 



     Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului Pitești   

 

 

63 

- mecanismul acționat; 

- dispozitivul de transmisie mecanică; 

- sisteme de orientare, stabilizare, reglaj, protecție și alte elemente constructive.  

Deoarece costul unei turbine eoliene este unul ridicat, acestea nu prezintă interes pentru 

mulți investitori. Dar, prin intermediul fondurilor europene, investitorii cu putere financiară mai 

redusă au posibilitatea să realizeze proiecte pentru captarea energiei eoliene. 

În cadrul strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, potențialul eolian al 

României este de 14.000 MWh – putere instalată -, care poate genera o cantitate de energie de 

circa 23.000 GWh/an. Aceste valori sunt doar o estimare a potențialului teoretic și necesită o 

personalizare în funcție de posibilitățile de exploatare tehnică și economică. 

Prognozele de dezvoltare energetică iau în calcul, în special, potențialul de valorificare 

practică în aplicațiile eoliene. Acest potențial este mult mai mic decât cel teoretic, doarece depinde 

de posibilitățile de utilizare a terenului și de condițiile pe piața energiei.  

Din acesată cauză potențialul eolian valorificabil poate fi estimat doar pe termen mediu, 

estimare ce se realizează pe baza datelor tehnologice și economice ce sunt cunoscute la momentul 

actual și care sunt considerate a fi valabile pe termen mediu. 

La nivelul României, pentru estimarea potențialului valorificabil al țării a fost aleasă calea 

de evaluare de tip top-down bazată pe următoarele premise macroeconomice: 

- Condițiile potențialului eolian tehnic – viteza vântului – care în România sunt apropiate de 

condițiile eoliene existente la nivelul teritoriului european; 

- Politica energetică și piața energiei din România vor fi incluse în politica europeană și piața 

europeană a energiei, astfel indicatorii de corelare macroeconomică a potențialului eolian 

valorificabil pe termen mediu și lung – 2030-2050 – ar trebui să fie încadrați în aceleași 

intervale ca și cei europeni. 

 

 Indicatorii macroeconomici luați în considerare sunt: 

- Puterea instalată – energia produsă – în instalațiile eoliene în corelație cu PIB/locuitor - 

Peol/PIB/loc sau Eeol/PIB/loc; 

- Energia electrică produsă în instalații eoliene în corelație cu consumul brut de energie 

electrică – Eeol/Eel. 
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Fig. 4.7. - Harta potențialului eolian al României 

 

În harta potențialului eolian al României sunt evidențiate principalele zone cu potențial 

energetic eolian, acestea fiind: 

o Zona I – include zonele unde viteza vântului poate depăși 10m/s – Dobrogea – zona de coastă 

a Mării Negre -, Munții Retezet-Godeanu, Munții Făgărași, Munții Parâng, Munții Rodnei, 

Munții Călimani. Cel mai mare parc eolian din România se află în Dobrogea, în apropierea 

coastei Mării Negre unde datorită puterii mari a vântului, 88 de turbine eoliene produc 540 

GWh/an, energie electrică, furnizând energie curată pentr 350.000 de gospodării din România. 
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o Zona II – cuprinde zonele unde viteza vântului este cuprinsă între 9-10 m/s - Munții Măcin, 

Carpații de Curbură; 

o Zona III – include zona vârfurilor montane, unde viteza vântului poate depăși 8 m/s, zone 

restrânse în Vestul țării – Banat și pantele occidentale ale Dealurilor de Vest, respectiv Podișul 

Transilvaniei, Colinele Tutovei, Câmpia Română de Est; 

o Zona IV – în acestă zonă viteza vânturilor este cuprinsă între 6-8 m/s și cuprinde cea mai mare 

parte a Câmpiei de Vest, Câmpia Română, Podișul Fălticenilor, Podișul Sucevei, Podișul 

Bârladului, Podișul Târnavelor. 

o Zona V – în această zonă viteza vânturilor este cuprinză între 4-6 m/s și cuprinde cea mai mare 

parte din Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Subcarpații Getici și o parte din Lunca Dunării, 

precum și partea de cea mai mare a Câmpiei de Vest. 

Conform hărții prezentate anterior, situarea municipiului Pitești în Zona V de potențial 

eolian, unde viteza vântului este cuprinsă între 4-6 m/s, nu favorizează utilizarea acestei surse 

regenerabile de energie ca alternativă a surselor convenționale de energie. 

4.5.3. Potențialul micro-hidroenergetic 

Principala sursă de energie regenerabilă de care dispune România, în conformitate cu 

cerințele Uniunii Europene, este reprezentată de energia hidro. Astfel, la nivelul țării a fost 

necesară realizarea unei analize pe baza datelor privind atât microhidrocentralele existente, cât și 

cele potențial amenajabile economic. 

Resursele de apă ale țării, generate de râurile interioare, au fost evaluate la circa 42 miliarde 

m3/an, însă într-un regim neamenajat pot fi contate doar 19 milioane de m3/an, din cauza 

fluctuațiilor de debite ale râurilor. Aceste resurse de apă ce se găsesc în interiorul țării sunt 

caracterizate printr-o mare variabilitate, atât în timp, cât și în spațiu. Astfel, zonele importante și 

mari, cum sunt Câmpia Română, Podișul Moldovei și Dobrogea, sunt sărace în apă. 

Variațiile mari în timp ale debitelor apar, atât în cursul unui an, cât și de la un an la altul. 

În lunile martie-iunie se scurge mai mult de 50% din stocul anual, atingând debite maxime de sute 

de ori mai mari decât cele minime. Toate acestea impun necesitatea compensării debitelor cu 

ajutorul acumulărilor artificiale. 
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Referitor la potențialul hidroenergetic al țării a fost estimat un potențial teoretic al 

precipitațiilor de aproximativ 230 TWh/an, potențialul teoretic al apelor de scurgere de circa 90 

TWh/an, iar potențialul teoretic liniar al cursurilor de apă de 70 TWh/an. 

Potențialul teoretic mediu al râurilor din țară, chiar și partea ce revine României din 

potențialul Dunării, ajunge la valoare de 70 TWh/an, din care 40 TWh/an îl reprezintă potențialul 

tehnic amenajabil – 2/3 râurile interioare și 1/3 Dunărea. 

La fel ca în cazul aplicațiilor eoliene, potențialul hidroenergetic tehnic amenajabil este mult 

mai mic decât cel estimat teoretic ajungând la o valoarea de circa 1.100 MWh, generând astfel o 

producție de 3.600 GWh/an. 

Evaluarea potențialului economic amenjabil a luat în calcul următoarele: 

- Reabilitare MHC aflate în funcțiune: 200 MW/ 600 GWh/an; 

- MHC aflate în construcție: 125 MW/ 400 GWh/an; 

- MHC noi – de sistem și autonome- : 75 MW/ 100 GWh/an. 

 

Potențial hidroenergetic 

Bazin Suprafață 

– km2 

De 

precipitații 

De scurgere Teoretic Tehnic 

GWh/an GWh/an % Ep TWh/an TWh/an 

Someș 18.740 23.000 9.000 39 4,20 2,20 

Crișuri 13.085 10.500 4.500 43 2,50 0,90 

Mureș 27.842 41.000 17.100 42 9,50 4,30 

Jiu 10.544 13.000 6.300 48 3,15 0,90 

Olt 24.507 34.500 13.300 38 8,25 5,00 

Argeș 12.424 12.500 5.000 40 3,10 1,60 

Ialomița 10.817 8.500 3.300 39 2,20 0,75 

Siret 44.993 44.500 16.700 37 11,10 5,50 

Toate 

râurile 

interioare 

237.500 230.000 90.000 39 51,50 24,00 
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Dunăre - - - - 18,50 12,00 

Total 

România 

237.500 230.000 90.000 39 70,00 36,00 

Tab. nr. 4.5. -  Potențialul hidroenergetic al României  

 

4.5.4. Potențialul de biomasă 

Pe parcursul ultimelor secole omenirea a învaţat să obţină formele fosile de biomasă, 

îndeosebi în formă de carbune, petrol, gaze naturale. Combustibilii fosili prezintă rezultatul unor 

reacţiii chimice foarte lente de transformare a polizaharidelor în compuşi chimici asemănătoare 

fracţiei ligninice. În rezultat, compusul chimic al cărbunelui asigură o sursă de energie mai 

concentrată. Toate tipurile de combustibil fosil, utilizate de către omenire – cărbune, petrol, gaze 

naturale – reprezintă, în sine, biomasa străveche. 
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Biomasa reprezintă partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și rezidurilor provenite 

din agricultură, chiar și substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum 

și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. 

Forme de valorificare energetică a biomasei – biocarburanți: 

- Arderea directă - cu producere de energie termică; 

- Arderea prin piroliză – cu producere de singaz; 

- Fermentarea – cu producere de biogaz sau bioetanol – în cazul fermentării produșilor 

zaharați – biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, prin combinarea cu benzină, poate 

fi folosit în motoarele cu combustie internă; 
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- Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și generare 

de esteri, cum ar fi metil esteri – biodiesel – glicerol, biodieselul purificat fiind folosit la 

motoarele diesel; 

- Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel; 

- Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivați glucidici, care pot fi 

ulterior fermentați la etanol. 

Componența chimică a biomasei poate fi diferențiată în câteva tipuri. De regulă, plantele 

conțin 25% lignină și 75% glucide – celuloză și hemiceluloză -, sau zaharide. 

În ceea ce privește potențialul energetic al biomasei, teritoriul României a fost structurat în 

opt regiuni, astfel:  

- Delta Dunării – rezervație a biosferei; 

- Dobrogea; 

- Moldova; 

- Munții Carpați – Estici, Sudici, Apuseni; 

- Platoul Transilvaniei; 

- Câmpia de Vest; 

- Subcarpații; 

- Câmpia de Sud. 

 

Nr.Crt. Regiune Biomasă 

forestieră 

mii t/an 

TJ 

Deșeuri 

lemnoase 

mii t/an 

TJ 

Biomasă 

agricolă 

mii t/an 

TJ 

Biogaz 

ml.mc/an 

TJ 

Deșeuri 

urbane 

miit/an 

TJ 

Total 

1. Delta 

Dunării 

- - - - - - 

- - - - - 

2. Dobrogea 45 19 844 71 182 29.897 

451 269 13.422 1.477 910 

3. Moldova 166 58 2.332 118 474 81.357 

1.728 802 37.071 2.462 2.370 
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4. Carpați 1.873 583 1.101 59 328 65.415 

19.552 8.049 17.506 1.231 1.640 

5. Platoul 

Transilvaniei 

835 252 815 141 548 43.757 

8.721 3.482 12.956 2.954 2.740 

6. Câmpia de 

Vest 

347 116 1.557 212 365 60.906 

3.622 1.603 24.761 4.432 1.825 

7. Subcarpații 1.248 388 2.569 177 1.314 110.198 

13.034 5.366 40.849 3.693 6.570 

8. Câmpia de 

Sud 

204 62 3.419 400 1.350 126.639 

2.133 861 54.370 8.371 6.750 

Total 4.727 1.478 12.637 1.178 4.561 518.439 

49.241 20.432 200.935 24.620 22.805 

Tab. nr. 4.6. - Potențialul de biomasă al României 

 

Pentru România, biomasa reprezintă o sursă regenerabilă de energie, promițătoare atât în 

ceea ce privește potențialul, cât și în ceea ce privește posibilitățile de utilizare. În urma centralizării 

datelor disponibile la nivel național au fost realizate două hărți de profil: 

- Potenţialul energetic al biomasei în România – hartă ce cuprinde distribuţia în teritoriu (pe 

judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a se 

obţine prin valorificarea energetică a biomasei vegetale; 

- Distribuţia biomasei vegetale în România – hartă ce cuprinde distribuţia în teritoriu (pe 

judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii.m3) de biomasă vegetală. 

 Astfel, au fost determinate: 

 Cele mai bogate județe în resurse forestiere sunt: 

- Suceava - 647,0 mii m3; 

- Harghita - 206,5 mii m3; 

- Neamţ - 175,0 mii m3; 

- Bacău - 132,0 mii m3; 
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- Constanţa - 10,4 mii m3; 

- Teleorman - 10,4 mii m3; 

- Galaţi - 10,4 mii m3;  

 Cele mai bogate județe în resurse agricole sunt: 

- Timiş - 1432,0 mii tone; 

- Călăraşi - 934,0 mii tone; 

- Brăila - 917,0   mii tone. 

 

Cea mai răspândită metodă de conversie a biomasei este conversia anaerobă a biomasei în 

biogaz. Biomasa umedă reprezintă biomasa cu un conținut relativ ridicat de apă și conținut scăzut 

de lignină. Biomasa de tip umed este adecvată producției de biogaz prin conversie anaerobă 

datorită acestor proprietăți ale compoziției. Producția de biogaz se bazează pe o metodă universală, 

aplicabilă pentru cele mai variate substanţe organice, dar mai ales pentru deșeurile reziduale 

existente.  

În principiu, pentru fermentație sunt adecvate substrate cu un conținut ridicat de material 

organic. Biomasa de tip umed utilizată se referă astfel la ape reziduale, deșeuri reziduale cu 

conţinut organic ridicat și biomasă cultivată în scopul producției de biogaz (plante energetice). 

Biomasa disponibilă pentru producţia de biogaz provine din domeniile agricultură, întreţinerea 

spațiului rural şi domeniul de gestiune şi eliminare a deşeurilor. 

Biomasa uscată este reprezentată de biomasă cu conținut ridicat de lignină și conținut 

scăzut de apă. Acest tip de biomasă nu este adecvată tratamentul anaerob în scopul producției de 

biogaz, deoarece conținutul de lignină nu se poate converti anaerob și astfel nu contribuie la 

conversia în energie utilă.  

Datorită conținutului redus de apă, aceste deșeuri sunt ideale pentru utilizarea termică. 

Pentru utilizare termică intră în discuție următoarele tipuri de deșeuri: deșeuri din silvicultură, 

deșeuri comunale sau masa vegetală rezultată din defrișările de pe proprietăți private, lemn vechi, 

deșeuri de lemn și lemn de foc. 
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Fig. 4.8. - Potențialul energetic al biomasei în România 

 

Conform hărții prezentate anterior, municipiul Pitești dispune de o mare cantitate de 

biomasă agricolă. 

 

4.5.5. Energie generată de pompele de căldură 

 

Fig. 4.9. - Energia produsă de o pompă de căldură 
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Pompa de căldură este un dispozitiv cu ajutorul căruia se poate transporta căldură de la o 

locație - "sursă" - la o altă locație - "radiator" sau "schimbător de căldură" - folosind lucru mecanic, 

de obicei în sens invers direcției naturale de mișcare a căldurii. Majoritatea pompelor de căldură 

sunt folosite pentru a muta căldura de la o sursă cu temperatură mai mică la un radiator cu 

temperatură mai mare. 

Pompa de căldură extrage iarna căldura din pământ, apă sau aer, iar apoi, cu ajutorul unui 

compresor montat în interior, agentul frigorific se încălzește la o temperatutră și mai ridicată. 

Ulterior, acesta răspândește căldura în interiorul locuinței. Vara, ciclul se inversează, iar locuința 

este racită. Inima pompei de căldură este compresorul. Eficiența pompei este măsurată de indicele 

COP, care trebuie să fie cât mai mare. 

 

 

Fig. 4.10. - Circuitele unei pompe de căldură 
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Instalația de încălzire cu pompa de căldură este alcătuită din 3 circuite distincte: 

- Circuitul primar sau circuitul sursei de căldură prin intermediul căruia este extrasă căldura 

din pământ, apă sau aer; 

- Circuitul frigorific al pompei de căldură; 

- Circuitul secundar - instalația interioară de încălzire din casa care poate fi: încălzire în 

pardoseala, încălzire în pereți, ventiloconvectoare și, în cel mai defavorabil caz, calorifere.  

Cele 3 circuite sunt separate total între ele prin intermediul a 2 schimbătoare de căldură 

denumite vaporizator și condensator. Pompa de căldură preia căldura de la sursa de căldură, o 

amplifică și o transferă instalației de încălzire a casei. 

 

 

Fig. 4.11. - Componentele unei pompe de căldură 

 

Principalele componente ale pompei de căldură sunt: 

- vaporizatorul; 

- compresorul; 

- condensatorul; 

- ventilul de expansiune. 
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Cele 4 componente sunt integrate într-un circuit închis în care circulă agent frigorific: 

 Vaporizatorul este un schimbator de căldură pentru sursa primară. Vaporizatorul preia 

căldura din mediul înconjurator. Agentul frigorific aflat în stare lichidă la temperatură scăzută, 

preia căldura de la sursa de căldură care este mai caldă - pământ, apă, aer - și se transformă în 

vapori. În natură, corpul cald transferă caldura corpului rece. 

 Compresorul este un agregat care realizează creșterea temperaturii, fiind acționat de 

energia electrică, aspiră agentul frigorific în stare de vapori din vaporizator, îl comprimă și îl 

transferă în condensator. Prin comprimare crește presiunea și implicit crește și temperatura 

vaporilor de agent frigorific. Cu această temperatura se poate asigura încălzirea și prepararea apei 

calde menajere. 

 Condensatorul este un schimbător de căldură pentru circuitul secundar prin intermediul 

căruia se transferă căldura către instalația de încălzire. Vaporii de agent frigorific aflați la 

temperatura mare, la trecerea prin condensator, cedează căldura sistemului de încălzire al clădirii 

care are o temperatura mai mică - încălzire în pardoseală, pereți, calorifere, ventiloconvectoare - 

și se transformă în agent frigorific în stare lichidă. 

 Vana de destindere reduce presiunea agentului frigorific și, implicit, se reduce 

temperatura sub nivelul de temperatură a sursei de căldură - pământ, apă, aer - și ciclul se reia până 

când clădirea ajunge la temperatura dorită de utilizator. 

 

 Surse de energie gratuită din sol, apă sau aer 

 

1. Pompe de căldură Sol - Apă 

Pompele de căldură Sol – Apă pot fi clasificate în funcție de modul în care sunt dispuși 

colectorii: 

a) Colectori orizontali   

La o adâncime de circa 1,3-3,3 m se plasează serpentine de țeavă - distanța dintre acestea 

va fi de minim 50 cm - prin care circulă un agent de lucru, care preia energia solară acumulată în 

pământ și o transportă la pompă de căldură. Ideal ar fi ca țevile să fie îngropate în nisip sau humus. 

Colectorul plan reprezintă soluția avantajoasă dacă suprafața grădinii, casei este suficient de mare. 
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La dimensionarea colectoarelor plane se ține cont bineînțeles și de calitatea solului, nefiind 

posibilă amplasarea acestor sisteme pe sol stâncos. 

 

 

Fig. 4.12. -  Conductorii orizontali 

 

b) Colectori verticali 

În unul sau mai multe puțuri paralele cu adâncime de circa 100 m, se introduce câte o sondă 

prin care circulă un agent de lucru - de tipul apă cu antigel. Acest tip de colectoare ocupă un spațiu 

restrâns. Funcționarea sistemului se bazează pe faptul ca la o adâncime de 15 m temperatură 

geotermică este constantă tot timpul anului - cu cât adâncimea crește, temperatura solului este mai 

mare. Colectoarele de tip sondă reprezintă sistemul cel mai stabil pentru pompele de căldură. 

În cazul pompelor de căldură cu colectarea energiei din puțuri la adâncime - circuit închis 

-, este necesară forarea unui puț în sol - circa 100-150m -, folosind ca agent de transport al energiei 

la pompa de căldură un amestec de apă și glicol care circulă printr-un furtun introdus în puțul forat. 

Energia colectată este transferată unui fluid în pompa de căldură, denumit agent frigorific, care 

trece la starea de agregare gazoasă și prin compresie atinge o temperatură suficient de ridicată 

pentru a asigura încălzirea clădirii și apă caldă. 
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Fig. 4.13. - Conductorii verticali 

 

2. Pompa de căldură Aer – Apă 

Sistemul Aer - Apă este un sistem relativ simplu de montat și nu necesită lucrări speciale 

de amenajare - săpături, foraje, aprobări sau plăți suplimentare, etc. Aceste pompe de căldură pot 

funcționa și cu folosirea unei rezistențe electrice ca backup, care intră în funcțiune la temperaturi 

foarte scăzute - sub -15º C. 

Pompa de căldură Aer - Apă este extrem de utilizată, atât la sistemele de preparare a apei 

calde menajere, cât și la încălzire. Anumite tipuri de pompe de căldură Aer - Apă au cuplate și 

panouri solare. 

Această pompă are si capacitatea de a împrospăta și răci aerul din anumite încăperi în 

paralel cu producerea apei calde menajere. Există o largă varietate de modele de pompe de căldură 

Aer - Apă combinate cu sisteme de aerisire și ventilație. Aceste sisteme se pretează în special la 

dotarea clădirilor cu consum scăzut de energie – clădiri eficiente. 
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Fig. 4.14. - Sistemul Aer – Apă 

 

3. Pompe de căldură Apă – Apă 

Pompele de căldură Apă - Apă utilizează energia solară înmagazinată de apă din pânza 

freatică, sau de apă din râuri, sau lacuri, la încălzirea clădirilor și la prepararea apei calde menajere. 

Dintre toate tipurile de pompe de căldură, la momentul de față, acestea dispun de cele mai bune 

randamente, având valori COP între 5,5- 6,1. 

În cazul amplasării pompelor de căldură Apă - Apă trebuie analizate cu mare atenție, atât 

compoziția, cât și cantitatea apei avută la dispoziție. Pentru implementarea acestui sistem este 

nevoie de săparea a două puțuri. Unul va servi ca sursă de apă, iar celălat poate fi folosit la 

devesarea apei din pompa de căldură. 

De regulă, acolo unde se găsește cantitatea de apă cu destulă ușurință, acolo există 

numeroase probleme cu deversarea, din cauza nivelelor ridicate a apei din sol. În aceste cazuri 

fiind necesară forarea mai multor puțuri de adâncime mai mică pentru a putea deversa cantitatea 

de apă folosită de pompa de căldură. Distanța minimă dintre puțul de sursă și puțul de deversare 

trebuie să fie de cel puțin 10 m, dar se recomandă o distanță de 15m. 
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Fig. 4.15. - Pompa de căldură Apă – Apă – sursa de apă din pânza freatică 

 

 

Fig.  4.16. - Pompa de căldură Apă – Apă – sursa de apă dintr-o acumulare hifrologică (lac, râu, fluviu) 
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4.5.6. Potențialul geotermal 

Energia geotermală reprezintă căldura naturală provenită din interiorul Pământului, captată 

pentru producerea de energie electrică, încălzirea spațiilor sau a aburului industrial. Resursa 

geotermală este o resursă curată și regenrabilă, întrucât căldura emanată de interiorul Pământului 

este inepuizabilă. Energia geotermală este disponibilă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, în 

comparație cu celelalte surse de energie regenerabile – eoliană și solară – care sunt dependente de 

mulți factori de mediu, prezentând fluctuații zilnice și sezoniere, dar și variații în funcție de climă. 

Astfel, energia generată de sursele geotermale, odată captată, este mai sigură decât multe alte 

forme de energie electrică.  

 

 

Fig. 4.17. - Energia geotermală 

 

Căldura degajată de interiorul Pământului este estimată ca având o putere de 42 de milioane 

MWh. Energia electrică obținută din energia geotermală este produsă în centrale electrice cu putere 

între 20-50 MWh. Energia geotermală care are un nivel al temperaturilor scăzut poate fi utilizată 

doar pentru încălzire, conversia ei în energie electrică fiind imposibilă. Cu toate acestea energia 

geotermală cu potențial termic redus, este mai ușor de utilizat deoarece se află la suprafața scoarței 

terestre ceea ce reprezintă un real punct de vedere al costurilor de exploatare. La nivel național au 

fost identificate următoarele zone cu potențial semnificativ în ceea ce privește energia geotermală: 

Bihor, Stau Mare, Banat și Vâlcea. Acestea sunt zonele unde temperatura apelor ajunge până la 
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92-95 oC, ceea ce favorizează utilizarea lor în balneologie, încălzire, precum și pentru apă caldă 

menjeră. 

Utilizarea energiei geotermale este una variată, ea fiind folosită în: 

- Obținerea energiei termice pentru încălzirea locuințelor locuinţelor sau pentru diferite 

procese industriale; 

- Obţinerea energiei electrice; 

- Încălzirea apei în crescătoriile de peşti; 

- Uscarea recoltelor; 

- Creşterea plantelor în sere. 

În funcție de natura, temperatura, debitul și presiunea fluidului existent în sursa geotermală, 

sistemele de captare și conversie a energiei geotermale pot fi: 

- dacă apa geotermală nu prezintă nici un pericol de coroziune sau depunere, aceasta poate 

fi folosită direct în sistemele de încălzire ca agent termic, sau în alimentarea cu apă 

menajeră şi industrial; 

- în situația în care apa geotermală se află la adâncimi foarte mici (până la 80 m) sau există 

izvoare geotermale cu temperaturi, volum şi debit mare, există posibilitatea montării unei 

instalaţii cu schimbător de căldură primar în sondă; 

- în cazul în care prin forare nu se descoperă nici un zăcământ de apă termală, se poate aplica 

forajul de adâncime pentru exploatarea unei surse geotermale adânci. Astfel, agentul termic 

este pompat în adâncime, preluând căldura curentului geotermal pe traseu spre cel mai 

adânc loc al forajului. Printr-o conductă, agentul termic încărcat cu energia rocilor ajunge 

din nou la suprafaţă din cel mai adânc punct al forajului, unde se poate utiliza în instalaţiile 

de termoficare.  

Pentru realizarea conversiei energiei geotermale în energie electrică la momentul actual 

există două tipuri de centrale electrice geotermale: 

- de tip binar; 

- pe bază de abur.  

Centralele electrice geotermale de tip binar - utilizează apă la temperaturi mai mici, între 

107 şi 182 oC. Apa fierbinte îşi cedează energia termică unui fluid secundar, cu punct de fierbere 

scăzut (cel mai adesea se utilizează hidrocarburi inferioare precum izobutanul sau izopentanul), cu 
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ajutorul unui schimbător de căldură. Fluidul secundar se evaporă şi pune în mişcare turbinele, iar 

apoi e condensat şi readus într-un rezervor. 

Centralele electrice geotermale pe bază de abur - folosesc apă la temperaturi foarte mari - 

mai mult de 182 oC. Aburul e obţinut dintr-o sursă directă sau prin depresurizarea şi vaporizarea 

apei fierbinţi.  

Principalul avantaj al centralelor geotermale îl reprezintă faptul că energia rezultată este 

curată pentru mediul înconjurător şi regenerabilă. În plus centralele geotermale nu sunt afectate de 

condiţiile meteorologice şi ciclul noapte/zi, și este mai ieftină, de obicei, decât cea rezultată din 

combustibili fosili.  

Printre dezavantajele centralelor geotermale se numără creşterea instabilităţii solului din 

zonă, putând fi cauzate chiar şi cutremure de intensitate redusă. În plus, zonele cu activitate 

geotermală se răcesc după câteva decenii de utilizare, deci nu se poate vorbi de o sursă infinită de 

energie, dar cu siguranţă avem de-a face cu surse regenerabile. O explicaţie pentru răcirea zonelor 

cu activitate geotermală ar fi şi faptul că centrala geotermală instalată este prea mare pentru 

capacitatea de încălzire a zonei respective. 

La nivelul României au fost efectuate în ultimii 25 de ani circa 100 de foraje pentru a 

determina potențialul energetic al acestui tip de resursă. Energia geotermală care este folosită în 

aplicații, este utilizată în proporție de 37% pentru încălzire, 30% pentru agricultură, 23% în procese 

industrial, 7% în alte scopuri. Totuși, cca. 80-90% din apa geotermală disponibilă în România nu 

este utilizată pentru nicio aplicație. 

Din totalul de 14 sonde geotermale săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de 1.500-

3.000 m, doar două sonde au fost neproductive, înregistrând o rată de success de 86%. 
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Fig. 4.18. - Harta cu potențial geotermic al României 

 

La nivelul țării, conform hărții prezentate anterior pot fi identificate trei zone cu potențial 

geotermal, astfel: 

 Zona I – zonă cu potențial ridicat – 80-150 MWh/m2 – partea de Sud și Sud-Vest a Câmpiei 

de Vest și Câmpia Someșului, Munții Oașului; 

 Zona II – regiune cu potențial mediu – 50-80 MWh/m2 – cea mai mare parte a Câmpiei de 

Vest, partea de Sud-Vest a Câmpiei Române, cea mai mare parte a Podișului și Câmpiei 

Transilvaniei, reginuea nordică a Carpaților Orientali, partea nordică a Podișului Dobrogei, 

precum și partea Sudică a Câmpiei Moldovei, Carpații Meridionali, Carpații de Curbură; 

 Zona III – zona cu potențial redus – 30-50 MWh/m2 – restul teritoriului țării. 
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Analizând harta cu cele trei zone evidențiate, municipiul Pitești este situat în Zona II 

caracterizat prin potențial mediu - 50-80 MWh/m2 -, ceea ce favorizează valorificarea surselor de 

energie geotermală. 

4.5.7. Energie din arderea deșeurilor organice 

       Poate fi utilă o instalație de valorificare energetică a deșeurilor. Incineratorul de deșeuri, 

după cum mai este denumit, este o cerință a Uniunii Europene, și se poate realiza în anii următori 

de către orice oraș care consideră necesară o astfel de instalație de tratare termică și valorificare 

energetică a deșeurilor organice. 

       În condițiile în care un oraș produce în fiecare an sute de mii de tone de deșeuri, 

reprezentanții Comisiei Europene au atras atenția autorităților române asupra necesității unui 

incinerator de deșeuri, în caz contrar România riscând neîndeplinirea angajamentelor asumate în 

sectorul deșeurilor și implicit aplicarea de sancțiuni în urma declanșării procedurilor de 

infringement. 

 

 
Sursa: http://lankaengineering.com/index.php?page=item&id=17 

Fig. 4.19. - Instalație de valorificare energetică a deșeurilor (incinerator deșeuri) 

     

Costul de instalare a unui incinerator este de aproximativ 1.000.000 Euro. Acesta poate fi 

finanțat atât prin fonduri europene, cât și prin instrumente de finanțare prin capital privat. 
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5. Crearea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

 5.1. Determinarea nivelului de referință 

 Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea 

curentă, înainte de implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Nivelul de 

referință servește ca punct de comparație necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării 

programului. 

 În cadrul actualizării ”Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului 

Pitești” s-a considerat ca an de referinţă anul 2019, acesta fiind anul pentru care autoritatea locală 

deţine informaţiile necesare pentru inventarierea consumurilor energetice. Analiza s-a realizat pe 

sectoare consumatoare de energie, dar și pe categorii de resurse energetice utilizate.  

 În prezentul plan au fost analizate următoarele sectoare consumatoare:  

 Clădirile rezidențiale; 

 Clădirile publice;  

 Sistemul de transport public în comun ; 

 Sistemul de iluminat public. 

 Ca tipuri de energie consumată, au fost analizate consumurile de:  

 Energie electrică; 

 Energie termică; 

 Carburant – motorină; 

 Gaze naturale. 

 Rezultatele analizei consumurilor energetice sunt prezentate în Anexa 2.  
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 Scenariul eficient energetic și Scenariile alternative 

 În contextul scenariului eficient energetic, obiectivele propuse sunt atinse și contribuie la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conform obiectivelor. Acest scenariu presupune și un 

răspuns adecvat din partea tuturor stakeholderilor care participă activ la atingerea obiectivelor 

asumate. 

 Scenariile alternative pesimiste iau în considerare atingerea obiectivelor doar într-o 

anumită proporție, o implicare pasivă a stakeholderilor, dificultăți în obținerea finanțării pentru 

realizarea obiectivelor.  

 Scenariile alternative optimiste consideră depășirea obiectivelor propuse, un răspuns 

proactiv din partea stakeholderilor, numeroase oportunități de finanțare. 

5.2. Formularea obiectivelor 

În formularea obiectivelor s-au avut în vedere: 

 Strategia Europa 2020; 

 Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice; 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Pitești; 

 Strategiile și politicile locale în acest domeniu privind planificarea urbană, sistemul de 

încălzire agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor 

regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională etc); 

 Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potențialu l 

economic al resurselor regenerabile locale etc.). 

 Formularea obiectivelor este în concordanță cu potențialului economic al municipiului 

Pitești, de investiții din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene și la fonduri 

private (inclusiv parteneriate public-privat). 

 Principalele obiective ale Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice au în vedere, 

identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectoarele de activitate ale 

municipiului Pitești şi identificarea posibilităților de valorificare a surselor regenerabile de energie. 
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De asemenea, acesta răspunde prevederilor legislative în vigoare, care obligă autoritățile publice 

locale să elaboreze astfel de programe.  

 Un alt obiectiv al elaborării programului de îmbunătățire a eficienței energetice este de a 

crea cadrul necesar autorităților locale pentru: 

- realizarea unei baze de date care conține informații tehnice detaliate referitoare la clădirile 

publice, precum și evidența consumurilor de energie electrică, gaze naturale; 

- promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii şi echipamente energetice viabile 

economic şi nepoluante; 

- creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor publice și rezidențiale cu scopul de a 

reduce consumul de energie aferent încălzirii lor, prin aplicarea unor măsuri de 

eficientizare a consumurilor energetice, ce prevăd reabilitarea termică a acestor clădiri.  

 În urma analizei situației existente referitoare la modul de utilizare a resurselor energetice 

în principalele sectoare de activitate ale municipiului Pitești sunt stabilite o serie de obiective 

prioritare, după cum urmează: 

- diminuarea consumului de energie utilizată de clădirile publice; 

- modernizarea și eficientizarea din punct de vedere energetic al fondului de locuințe; 

- realizarea de unități de producere a energiei pentru consumul propriu (energie fotovoltaică, 

panouri solare pentru încălzirea apei menajere etc.); 

- introducerea de prevederi legale de eficiență energetică în proiectele tehnice petru clădirile 

municipale noi, astfel încât acestea să corespundă unor standarde înalte de eficiență 

energetică; 

- dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și promovarea transportului cu acestea; 

- creșterea gradului de conștientizare a comunității locale cu privire la problemele energetice 

locale și la posibilitățile creșterii eficienței energetice. 

 5.3. Proiecte prioritare 

În cele ce urmează vor fi expuse sectoarele de activitate și domeniile de acțiune împreună 

cu măsurile și acțiunile necesare pentru atingerea obiectivului general al Programului de 

Îmbunătăție a Eficienței Energetice al municipiului Pitești: 
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a. Clădiri rezidențiale 

 Măsura 1 - Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor clădirilor 

rezidențiale 

 Acțiuni propuse: 

- creșterea performanței energetice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 

planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, prin îmbunătățirea 

izolației termice inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 

- 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 și durată mare de viață;  

- instalarea unor sisteme de recuperare a căldurii (din aerul evacuat);  

- instalarea de obloane termoizolante la ferestre;  

- înlocuirea echipamentelor electrocasnice prin achiziționare de echipamente electrocasnice 

eficiente energetic (clasă energetică superioară). 

 

 Măsura 2 – construirea clădirilor noi având în vedere normele minime de proiectare și 

execuție din punct de vedere al eficienței energetice 

 

 Lucrări specifice reabilitării termice a blocurilor de locuinţe  

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe presupune:  

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului, 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de 

locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel 

în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 
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termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste 

subsol;  

- refacerea punților termice; 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă 

caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete 

cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul 

reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice; 

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum. 

Măsura 3 – Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente 

energetic 

Această măsură poate fi realizată prin: 

- intervenții asupra instalațiilor electrice pentru implementarea de sisteme de contorizare 

inteligente; 

- înlocuirea iluminatului incandescent cu lămpi cu eficiență energetică ridicată, cu 

posibilități de reglaj în funcție de dorința utilizatorului. 

Măsura 4 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde la casele 

individuale 

Măsura presupune instalarea de panouri solare pentru reducerea consumului de gaze 

naturale și a cheltuielilor cu energia. 

Măsura 5 - Promovarea etichetării energetice a cladirilor existente 

Măsura implică campanii de informare pentru încurajarea propietarilor să realizeze auditul 

energetic ce le facilitează luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor pentru asigurarea 

confortului dorit. 

 Finanţarea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe  

 Programul naţional reglementat de OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 
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163/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Structura de finanţare pentru reabilitarea 

termică este următoarea: 

- 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (în prezent 

MDRAP), în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare termică; 

- 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare 

termică; 

- 20% de la asociaţiile de proprietar. 

 

b. Clădiri municipale 

 Măsura 1 - Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor clădirilor 

municipale (cu destinație educațională, curativă, culturală, administrativă etc.) 

- reabilitarea și modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv achiziționarea 

și instalarea echipamentelor aferente; 

- creșterea performanței energetice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 

planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, prin îmbunătățirea 

izolației termice inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;  

- introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative pentru alimentarea clădirilor 

municipale; 

- implementarea sistemelor de management energetic având că scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 

- montarea de instalații fotovoltaice pentru producerea energiei electrice; 

- utilizarea arhitecturii solare acolo unde este posibil, montarea de panouri fotovoltaice pe 

acoperișuri, pentru clădirile cu suprafețe mari ocupate; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  

- instalarea unor sisteme de recuperare a căldurii (din aerul evacuat);  

- instalarea de obloane termoizolante la ferestre;  

- înlocuirea echipamentelor electronice prin achiziționare de echipamente electronice 

eficiente energetic (clasă energetică superioară). 
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 Măsura 2 - 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 3 - Creșterea eficienței utilizării energiei în exploatarea clădirilor publice 

- introducerea sistemului de raportare lunară centralizată a consumurilor de utilități (apă, 

gaz, energie electrică);  

- analiza periodică a consumurilor de energie prin raportarea la clădiri similare ca destinație 

și construcție, clădiri de referință și perioade anterioare; 

- elaborarea regulamentului de exploatare a clădirii; 

- instruirea periodică a personalului administrativ și a utilizatorilor asupra metodelor de 

economisire a energiei;  

- micșorarea infiltrațiilor de aer rece prin îmbunătățirea etanșeității suprafețelor vitrate și de 

acces;  

- creșterea eficienței instalației de încălzire cu corpuri statice prin spălarea corpurilor statice, 

înlocuirea robinetelor de reglaj și aerisire defecte, dotarea cu robinete termostatice, 

eliminarea măștilor de protecție, introducerea unei suprafețe reflectorizante între perete și 

radiator etc.; 

- curățarea instalației de încălzire;  

- creșterea eficienței ventilării și a confortului higrotermic;  

- dotarea cu senzori de întrerupere a energiei electrice în cazul neutilizării încăperii sau 

echipamentelor electrice. 

Măsura 4 - Implementarea unui sistem de management energetic al clădirilor proprii 

 Această măsură implică 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 informații tehnice detaliate referitoare la clădirile publice, precum și 

evidența consumurilor de energie electrică, gaze, apă, agent termic, apă menajeră. 
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c. Iluminat public 

 Măsura 1 – Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public 

- utilizarea surselor noi și cu eficiență luminoasă ridicată, în special a lămpilor tip LED; 

- orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;  

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a 

unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public performant;  

- montarea de panouri solare pe stâlpii de iluminat public. 

 

d. Transport 

 Măsura 1 – Creșterea calității infrastructurii de transport și eficientizarea energetică a 

sectorului 

- reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri locale; 

- fluidizarea traficului auto pe drumurile publice; 

- dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru ciclism: piste de biciclete, rasteluri de 

depozitare, compartimente speciale pentru biciclete în spațiile publice; 

- promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime; 

- extinderea și modernizarea sistemului de transport public și promovarea acestuia ca o 

alternativă optimă la transportul privat. 

 

 Măsura 2 - Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun   

 

e. Producerea de energie la nivel local  

Vor fi promovate consecvent sursele de energie regenerabile pentru acoperirea unei părți 

din ce în ce mai mari din necesarul de energie al municipiului, astfel se va reduce dependența de 

combustibilii fosili.  

 Ca și acțiuni necesare, putem menționa: 

- montarea pe acoperișul clădirilor publice a sistemelor de producere a energiei electrice 

folosind panourile solare fotovoltaice; 
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- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru instalarea unor pompe de căldură la nivelul 

clădirilor publice; 

- montarea unui incinerator de deșeuri pentru încălzire și producerea apei calde menajere. 

 

f. Lucrul cu cetățenii și părțile interesate 

Este necesară, în primul rând, o acțiune susținută din partea autorităților locale pentru 

creșterea conștientizării, informarea cetățenilor și obținerea implicării acestora în acțiuni de 

economie de energie la nivelul comunității (servicii de asistență și consultare, suport financiar și 

subvenții, campanii de informare și conștientizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor 

Municipale ale Energiei etc.). 

 Descrierea proiectelor prioritare, valoarea estimată a economiei de energie, fondurile 

necesare și sursele de finațare identificate pentru implementarea fiecărui proiect propus sunt 

prezentate în Anexa 6. 

5.4. Mijloace financiare 

 Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul său: 

- venituri proprii din taxe și impozite locale; 

- activități de afaceri; 

- privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la bugetul de stat. 

 Mijloace procurate din surse externe: 

- creditele; 

- parteneriatele public-privat; 

- concesiuni și leasing, de diferite scheme de finanțare cu a treia parte, donații, etc. 

HG 28/2008 este abrogată de 4 ani - Hotărârea Nr.907/2016 din 29 noiembrie 2016 - 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 Realizarea potențialului tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de 

fonduri suplimentare, specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza 

obiectivelor programului sunt dezvoltate structura și conținutul acestuia. 
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 Pentru a putea utiliza oportunitățile de finanțare externă pentru programele de eficiență 

energetică, administrația locală trebuie să ia în considerare procedurile pentru multiplele 

instrumente financiare disponibile în tară, precum și cu schemele financiare inovative folosite la 

scară largă în practica internațională. Printre acestea se numără de exemplu: 

- Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului; 

- Emiterea de obligațiuni municipale speciale; 

- Utilizarea de credite comerciale; 

- Leasing pentru echipamente; 

- Scheme ESCO – contract de performanta; 

- Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc. 

 

 Estimarea investițiilor aferente fiecărei măsuri propuse 

 Investițiile aferente măsurilor de eficiență energetică reprezintă sumele de bani care trebuie 

cheltuite în toate fazele aferente implementării acestor proiecte tehnice, până la punerea lor în 

funcțiune. Din experința măsurilor implementate, gama de variație a sumelor care se investesc într-

o măsură de eficiență energetică merge de la nivelul de 1.000 euro și poate ajunge la 2-3 milioane 

de euro. Evident că modul de estimare a investițiilor este fundamental diferit, funcție de nivelul 

despre care se discută. 

 General valabil este faptul că, de cele mai multe ori, trebuie să se respecte etapele cunoscute 

de realizare a unei investiții în domeniul tehnic, după cum urmează: 

- Studiul de soluție/prefezabilitate care oferă elementele tehnice necesare pentru cunoașterea 

în detaliu a echipamentului care urmează a fi montat; 

- Studiul de fezabilitate care oferă informațiile relevante privind proiectul care trebuie 

realizat, inclusiv devizul general, analiza cost-beneficiu, lista de avize acorduri care trebuie 

obținute, etc.; 

- Proiectul tehnic, Caietele de sarcini oferă elementele tehnice care ghidează ofertanții în 

prezentarea celor mai bune echipamente care vor alcătui măsura de eficiență energetică ce 

urmează a fi implementată, 
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- Detalii de execuție oferă elementele de detaliu privind montarea echipamentelor care vor 

fi achiziționate. 

 Estimarea investiției poate să fie făcută de către Managerul energetic, dacă este vorba de 

măsuri de eficiență energetică simple, cunoscute, aplicate deseori în industrie. Dacă, însă, este 

vorba de proiecte mari, se recomandă contractarea unui consultant de specialitate, deoarece 

calculul devine complicat și scapă de sub controlul unei persoane mai puțin obișnuite cu aceste 

elemente. Investiția trebuie să țină cont de absolut toate elementele care pot să apară la 

implementarea unei măsuri cu caracter tehnic (ex: proiectare, studii, diverse taxe pentru avize, 

acorduri, cheltuieli cu organizarea de licitații, asistență tehnică, organizarea de șantier, execuția 

efectivă, punerea în funcțiune, școlarizarea personalului, asigurarea echipamentelor, consumuri de 

energie pe perioada implementării echipamentelor, costuri de finanțare, dobânzi, inclusiv cheltuieli 

neprevăzute). Hotărârea de Guvern 28/2008 oferă un ghid foarte bun în ceea ce privește tipurile 

de cheltuieli care trebuie luate în calcul la estimarea unei investiții pe baza unui deviz.  

 Investiția obținută trebuie să fie realistă, să țină cont de elementele de piață, să nu fie prea 

mică, pentru că există riscul ca proiectul să se blocheze din cauza imposibilității de a achiziționa 

echipamentele dorite. Trebuie să se țină cont de nivelul tehnologic dorit, de disponibilitatea pe 

piața din România a anumitor tehnologii, de orice alt element care ar putea să creeze probleme 

atunci când se va lua decizia de implementare a măsurii de eficiență dorită. 

 Pentru determinarea costurilor lucrărilor privind masurile din Programul de îmbunătățire a 

eficienței energetice se vor lua în calcul suprafețele ce urmează a fi termoizolate și pretul unitar 

existent în prezent pe piața construcțiilor. 

 După întocmirea proiectelor, organizarea licitațiilor și negocieri corespunzatoare este 

posibil să se contracteze lucrările și la prețuri mai mici. 

 Soluțiile de eficientizare și modernizare a obiectivelor consumatoare de energie stabilite 

prin auditurile energetice precizează tipul materialelor și a utilajelor, dar și cantitățile ce se vor 

utiliza pentru reabilitarea fiecărui obiectiv. Cunoscând prețurile practicate în prezent pentru 

materiale, utilaje și manoperă se realizează o estimare a costurilor pentru fiecare obiectiv. 
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6. Monitorizarea rezultatelor implementării măsurilor de creștere a eficienței 

energetice 

 Monitorizarea rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din Programul de 

îmbunătățirea eficienței energetice se face prin comparații pe baza datelor cu privire la: 

- starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 

îmbunătățire a eficienței energetice; 

- cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a 

programului, precum și proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din 

măsurători reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în 

aplicare. 

 Evaluarea programului trebue să includă comparația rezultatelor obținute pentru fiecare 

dintre obiectivele stabilite: 

- scăderea costurilor cu energia; 

- reducerea emisiilor; 

- îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul 

programului etc. 

 Monitorizarea și evaluarea încep de la primii pași ai proiectului și continuă după finalizarea 

implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra:  

- economiei locale; 

- consumului de energie; 

- impactul asupra mediului. 

 ANRE, în Raportul privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de 

eficienţă energetică, menționează că cel mai important lucru pentru asigurarea succesului 

implementării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice este implicarea 

managementului de vârf în realizarea programului. Fără această angajare, obiectivele programului 

nu vor putea fi atinse. Astfel, rolul managerului energetic în implicarea echipei manageriale la 

realizarea Programului este crucial. 
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 Prin Decizia ANRE nr. 1033/22.06.2016 se impun clauze minime care trebuie introduse în 

contractul de management energetic astfel încât să se asigure un management energetic de calitate, 

cum ar fi obligaţiile prestatorului de servicii energetice, în conformitate cu Legea 121/2014 privind 

eficienţa energetică şi termenele de raportare la ANRE. 

  Pentru autorităţile locale managerul energetic coordonează colectarea de informaţii privind 

consumurile energetice de la toate entitățile din cadrul primăriei, inclusiv societatile comerciale la 

care Primăria are calitatea de acționar pentru crearea unei baze de date la nivelul localităţii 

executând și următoarele atribuțiuni: 

a) participă la elaborarea programului de măsuri de eficienţă energetică prin propunerea de 

măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii; 

b) analizează programul de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea 

măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 

c) transmite la ANRE până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat Programul 

de măsuri de eficienţă energetică; 

d) calculează indicatorii de eficiență energetică, care să permită evaluarea și compararea 

performanțelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel naţional 

şi/sau european; propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori; 

e) acordă consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice ale 

echipamentelor în vederea achiziţiei echipamentelor eficiente energetic şi verifică 

încadrarea acestora în cerinţele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind 

eficienţa energetică, precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare; 

f) întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte 

pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, 

oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor 

echipamente eficiente energetic etc.) 

g) acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare 

privind eficienţa energetică; 

h) întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul pentru Eficienţă Energetică  

din cadrul ANRE. Reprezintă Beneficiarul în relaţia cu ANRE. 
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 Managementul energetic, aplicat într-o comunitate socială, are ca principal obiectiv 

asigurarea unui consum al energiei judicios şi eficient, în scopul minimizării costurilor energetice. 

Serviciile de management energetic prezintă o importanţă majoră în monitorizarea consumurilor 

energetice şi reducerea costurilor aferente acestora prin implementarea unui plan de îmbunătăţire 

a eficienţei energetice ce conţine măsuri de eficienţă energetică care să conducă la economii de 

energie măsurabile şi cu efecte vizibile în scăderea costurilor cu energia. 

 Acest lucru este posibil fie prin angajarea unui manager energetic atestat de ANRE în 

cadrul societăţii respective, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o 

societate prestatoare de servicii energetice, care are angajat un manager energetic atestat de ANRE. 

 Astfel prin asigurarea unui management energetic eficient, operatorii economici vor 

beneficia de: 

- creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 

costurilor; 

- responsabilizarea diferitelor compartimente din cadrul societăţii pe probleme energetice 

specifice şi realizarea unei bune comunicări între compartimente; 

- dezvoltarea si utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice; 

- raportarea consumurilor si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a 

consumurilor; 

- identificarea metodelor de reducere a costurilor printr-un termen scurt de recuperare a 

investiţiilor; 

- asigurarea funcţionării în parametrii optimi a instalaţiilor; 

- dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor 

prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie; 

- asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice. 

 Evaluarea managementului energetic din analiza multor programe de management 

energetic implementate în diferite sectoare de activitate a demonstrat că: 

- se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15%, în timp foarte scurt, cu costuri 

minime sau chiar fără costuri, doar prin aplicarea unui management energetic agresiv; 

- se pot obţine economii de energie şi băneşti de până la 30%, cu costuri mici şi medii, cu o 

perioadă scurtă de amortizare. Aplicarea unor astfel de măsuri este frecventă; 
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- prin realizarea unor investiţii cu costuri mari în tehnologii şi echipamente moderne se pot 

obţine economii de 50-70%, perioadele de amortizare ajungând în aceste cazuri până la 5-

6 ani. 

 Cel mai bun mod de a convinge echipa managerială de necesitatea unui Program de 

management energetic este de a prezenta rezultate prin calcule de eficienţă energetică şi analiză 

statistică a consumurilor şi costurilor. 

 Programul de îmbunătățire a eficienței energetice se reactualizează anual în funcție de 

posibilitățile de finanțare si de capacitățile de execuție a proiectelor și se transmite la ANRE până 

la 30 septembrie a anului în curs. 
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8. Anexe 
 



 

 

ANEXA 1 – Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic 

 

 
NIVEL 

ORGANIZARE 1 2 3 

Manager energetic  Nici unul desemnat Atribuții   desemnate, dar   nu 

împuternicite, 20 – 40% din timp este 

dedicat energiei 

 Recunoscut și împuternicit care are 

sprijinul municipalității 

Compartiment specializat EE  Nici unul desemnat  Activitate sporadică  Echipă activă ce coordonează programe 

de eficiență energetică 

Politica Energetică  Fără politică energetică  Nivel scăzut de cunoaștere și de 

aplicare 

 Politică organizațională sprijinită la nivel 

de municipalitate. Toți angajații sunt 

înștiințați de obiective și responsabilități 

Răspundere 

privind consumul de energie 

 Fără răspundere, fără buget  Răspundere sporadică, estimări 

folosite în alocarea bugetelor 

 Principalii consumatori sunt contorizați 

separat. Fiecare entitate are răspundere 

totală în ceea ce privește consumul de 

energie 
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PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Colectare 

informații/dezvoltare sistem     

bază     de date 

Colectare limitată Se verifică facturile la energie/ fără sistem 

de baze de date 

Contorizare, analizare și raportare 

zilnică 

Există sistem de baze de date 

Documentație Nu sunt disponibile planuri,     

anuale, schițe pentru clădiri și 

echipamente 

Există anuminte documente și 

înregistrări 

Există documentație pentru clădiri și 

echipament pentru punere în funcțiune 

Benchmarking Performanța energetică a 

sistemelor și echipamentelor 

nu sunt evaluate 

Evaluări limitate ale funcțiilor 

specificate ale municipalității 

Folosirea instrumentelor de evaluare 

cum ar fi indicatorii de performanță 

energetică 

Evaluare termică Nu există analize tehnice Analize limitate din partea 

furnizorilor 

Analize extinse efectuate în mod 

regulat de către o echipă formată din 

experții interni și externi 

Bune practici Nu au fost identificate Monitorizări rare Monitorizarea regulată a revistelor de 

specialitate, bazelor de date interne și a 

altor documente 
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CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Obiective Potențial  Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au 

fost stabilite 

 Nedefinit. Conștientizare mică a 

obiectivelor energetice de către alții în 

afara echipei de energie 

 Potențial definit prin experiență 

evaluări 

sau 

Îmbunătățirea planurilor 

existente de eficiență 

energetică 

 Nu este prevăzută 

îmbunătățirea planurilor 

existente de eficiență 

energetică 

 Există planuri de 

energetică 

eficiență  Îmbunătățirea planurilor stabilite; 

reflectă evaluările. Respectarea 

deplină cu liniile directoare și 

obiectivele organizației 

Roluri și Resurse  Nu sunt abordate, sau 

sunt abordate sporadic 

 Sprijin redus 

organizației 

din programele  Roluri definite și finanțări 

identificate.  

 Program de sprijin garantate. 

Integrare analiză energetică  Impactul energiei nu este 

considerat 

 Deciziile cu impact energetic sunt 

considerate numai pe bază de costuri 

reduse 

 Proiectele / contractele includ analiza 

de energie. Proiecte energetice 

evaluate cu alte investiții.  Se aplică  

durata ciclului de viață în analiza 

investiției 
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IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat  Comunicări 

proiecte 

periodice pentru   Toate părțile interesate 

abordate în mod regulat 

sunt 

Conștientizarea eficienței 

energetice 

 Nu există  Campanii ocazionale de conștientizare         

a         eficienței energetice 

 Sensibilizare și comunicare. 

Sprijinirea inițiativelor de organizare 

Consolidare  

competențe personal 

 Nu există  Cursuri pentru persoanele cheie  Cursuri / certificări pentru întreg 

personalul 

Gestionarea contralelor  Contractele cu furnizorii de 

utilități sunt reînoite automat, 

fără analiză 

 Revizuirea periodică a contractelor cu 

furnizorii 

 Există politică de achiziții eficiente 

energetic. Revizuirea periodică a 

contractelor cu furnizorii. 

Stimulente Nu există Cunoștințe limitate a programelor de 

stimulente 

Stimulente oferite la nivel regional și 

național 
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

Monitorizarea rezultatelor Nu există Comparații   istorice, raportări 

sporadice 

Rezultatele raportate managementului 

organizațional 

Revizuirea Planului de 

Acțiune 

Nu există Revizuire informații asupra 

progresului 

Revizuirea planului este bazat pe 

rezultate. Diseminare bune practici 
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Anexa 2 - Fișa de prezentare energetică a municipiului Pitești 

 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Destinația 

conumului 

U.M. Tipul consumatorului 

 

Total 

Casnic Non casnic 

Populație MWh 7.254,98 - 7.254,98 

Iluminat public MWh - 7.538 7.538 

Sector terțiar 

(creșe, grădinițe, 

școli, spitale, alte 

clădiri publice) 

MWh - 16.793,11 16.793,11 

Alimentare cu apă * MWh Nu este cazul  - 

Transport local de 

călători 

MWh - - - 

Consum aferent 

pompajului de 

energie termică * 

MWh Nu este cazul - 

 ***Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă 
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GAZE NATURALE 

 

Destinația 

consumului 

U.M. Tipul consumatorului Total 

Casnic Non casnic 

Populație Mwh 249.070,259 - 249.070,259 

Sector terțiar 

(creșe, grădinițe, 

școli, spitale, alte 

clădiri publice) 

Mwh - 38.627,69 38.627,69 

Alți consumatori 

nespecificați 

Mwh - - - 

 

 

 

 

 

 

BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi etc.) – nu este cazul 

 

Destinația consumului U.M. Total 

   

Populație to. - 

Sector terțiar (creșe ,grădinițe, scoli, spitale, 

alte clădiri publice) to. - 
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CARBURANŢI (motorină, benzină)  

 

Destinația consumului U.M. Motorină Benzină 

    

Transport local de călători to. 7.187,16 - 

Serviciul public de salubritate to. - - 

TOTAL    

  7.187,16 - 
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Anexa 3 - Indicatori sector rezidențial 

 

 În țările UE, consumul anual de energie pe m2 pentru clădiri este de cca. 220 kWh/m2; 

există o mare diferență între consumul rezidențial (200 kWh/m2) și cel nerezidențial al clădirilor 

(295 kWh/m2).  

 Consumul mediu de electricitate pe m2 în țările UE este de circa 70 kWh/m2, majoritatea 

țărilor situându-se în intervalul 40-80 kWh/m2. Consumul este mai mare în țările nordice din 

cauza folosirii energiei electrice pentru încălzit (fiind de 130 kWh/m2 în Suedia și Finlanda și 

ajungând la aproximativ 170 kWh/m2 în Norvegia). 

 

 

Sursa: http://www.odyssee-mure.eu/ 

Fig. 1 Consumul de energie pe m2 în clădiri   

 

 Evoluția eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor este măsurată din reducerea 

anuală a energiei utilizate pe m2. În perioada 1997-2011, energia utilizată pe m2 a scăzut în toate 

țările UE per total (cu aproape 15%). Reducerea se datorează, în principal, prevederilor tot mai 

stricte ale standardelor pentru construcția de noi apartamente, dar și răspândirii aparatelor 
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electrocasnice cu consum mai mic și al programelor naționale de reabilitare termică a clădirilor. 

Reducerea este semnificativă în Olanda, Irlanda, Franța și în țările nou-membre ale UE 

(România, Letonia, Estonia și Polonia) urmare a efectelor combinate ale prețului tot mai ridicat 

al energiei și îmbunătățirea eficienței energetice. Olanda are unul dintre nivelele cele mai mici 

ale consumului de energie pe m2 fiind, în același timp, și una din țările cu cele mai mari creșteri 

a eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor. 

 

Sursa: http://www.odyssee-mure.eu/ 

Fig. 2 Consumul de energie pentru încălzire pe m2 construit  

 

 Consumul de energie a crescut cu mai mult de 2% anual în jumătate dintre țările UE între 

2000 și 2008 (1,7% media pe UE). Creșterea a fost mai rapidă în 5 țări, mai mult de 4% pe an 

(3 țări din sudul Europei, Grecia, Spania și Cipru - din cauza răspândirii utilizării aerului 

condiționat - și 2 țări baltice, Estonia și Letonia) din creștere economică și răspândirea utilizării 

aparaturii electrocasnice. Consumul a scăzut în Norvegia, Danemarca, Suedia și Bulgaria, fie 

datorită înlocuirii consumului de electricitate, obținută din alți combustibili pentru producerea 

energiei termice (lemn, gaz) și/sau datorită utilizării pompelor de căldură pentru încălzire. 
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Sursa: http://www.odyssee-mure.eu/ 

Fig. 3 Evoluții ale consumului de energie casnic 

 Între țările UE sunt diferențe semnificative în consumul de energie pentru aparatele 

electrocasnice și iluminat (Finlanda și Suedia 4000 kWh sau 1000 kWh în Estonia și România). 

Aparatele electrocasnice includ, printre altele, frigiderele, mașinile de spălat, echipamentele IT. 

 

Sursa: http://www.odyssee-mure.eu/ 

Fig. 4 Consumul de electricitate pe apartament pentru electrocasnice și iluminat 
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Anexa 4 - Indicatori sector transport 

 

 Pentru monitorizarea impactului transportului urban se poate folosi un grafic de forma 

celui prezentat mai jos. 

Sursa: Urban Transport and Energy Efficiency – Federal Ministry for Economic Cooperation and Development  

Fig. 5 Consum specific de energie/pasager-km 

 

 În 11 țări din UE și în Norvegia, rata creșterii eficienței energetice a fost mai mare de 

1% începând cu anul 2000, peste nivelul propus de Directiva 2006/32/CE. În 6 țări din CE 

eficiența transporturilor a scăzut din cauza transportului rutier de mărfuri: cifra redusă a 

economiilor din transportul rutier de mărfuri a depășit economiile obținute din zona 

autoturismelor. 

 

 

Autobuz 

Taxi 

 Bicicletă 
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Sursa: http://www.odyssee-mure.eu/ 

Fig. 6 Evoluția eficienței energetice în transporturi în țările UE*  

* Țările cu creștere a indexului ODEX apar fără evoluție în eficiența energetică; pentru aceste 

țări impactul negativ pentru camioane este datorat unor factori care nu sunt de natură tehnică și 

au depășit economiile autoturismelor.  
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Anexa 5 – Etapele fundamentării proiectelor prioritare 

 Fundamentarea proiectelor prioritare de îmbunătățire a eficienței energetice a avut în 

vedere următoarele aspecte:  

 beneficiile, economiile de resurse energetice aduse prin implementarea proiectelor de 

investiție care conduc, în principal, la reducerea facturii energetice și la reducerea 

emisiilor de gaze poluante, cu efect de seră, a fost principalul argument de prioritizare a 

acestor proiecte. De asemenea, prin reducerea costurilor aferente consumului de resurse 

energetice se diminuează efectele negative ale unor eventuale creșteri ale tarifelor, ale 

prețurilor de achiziționare a energiei;  

 fezabilitatea economică și posibilitatea accesării unor surse optime de finanțare a 

proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice a fost un alt aspect care a stat la baza 

prioritizării acestor proiecte. 
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Anexa 6 - Sinteza  Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

Sector consum Măsuri de economie de  

energie 

Indicator 

cantitativ 

Val. estimată a 

economiei de 

energie  

Fonduri 

necesare 

[lei] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada de 

aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier / Pietonal Realizarea dimming-ului 

(reducerea fluxului luminos în 

anumite intervale de timp şi în 

anumite zone, setate în funcţie 

de trafic şi condiţiile de 

siguranţă ale zonei); 

1 sistem Reducerea 

consumului de 

energie electrică 

utilizată de 

sistemul de 

iluminat public cu 

10% - 753,8 

MWh 

2.000.000 

lei 

 

 

 

 

 

 

Fonduri private 

CPE-ESCO 

 

 

 

 

2020-2023 
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Reabilitarea și modernizarea 

sistemului de iluminat public în 

municipiul Pitești; 

- Reducerea 

consumului de 

energie electrică 

utilizată de 

sistemul de 

iluminat public cu 

40% - 3.015,2 

MWh 

23.300.000 

lei 

Fonduri 

norvegiene 

AFM 

Buget local 

2020-2023 

CLĂDIRI PUBLICE 

Școli, licee, grădinițe Grădinița cu program prelungit 

Căsuța Poveștilor - Mansardare 

corp A; 

- Reducerea 

consumului de 

energie cu 15% - 

4.031,53 MWh/an  

1.050.668,64 lei POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 

Grădinița cu program prelungit 

Castelul Fermecat - Reabilitare 

termică clădire grădiniță; 

- 1.405.930,32 lei POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 
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Reabilitarea și modernizarea 

Grădiniței cu program prelungit 

“Primii Pași” Pitești; 

- 1.571.904,65 lei POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 

Extinderea spații de învățământ 

și administrative la Grădinița 

cu program prelungit “Aripi 

Deschise”; 

- 1.751.944,52 lei POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 

Reabilitare și modernizare 

Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu, Municipiul Pitești; 

- 29.028.209,71 

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 

Extindere, reabilitare si dotări 

imobil Școala Gimnazială 

Mihai Eminescu; 

- 18.759.407,29 

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.4. 

2018-2023 
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Extindere și reabilitare imobil 

școală – Școala Gimnazială 

Mircea cel Bătrân; 

- 17.106.723 lei PNDL 01.03.2018-

01.03.2022 

Consolidare și reabilitare 

clădire – tronson I – Colegiul 

Național Zinca Golescu; 

- 4.626.935 lei PNDL 01.03.2018-

01.03.2022 

Clădiri administrative Contorizarea inteligentă a 

clădirilor administrative 

gestionate de UAT Pitești; 

1 sistem Reducerea 

consumului de 

energie cu 10% - 

65,7 MWh/an 

 

1.300.000 

lei 

Fonduri 

structurale 

Buget Local 

 

2020-2023 

Contorizarea individulă a 

clădirilor administrative prin 

contoare de energie termică 

(gaze naturale); 

1 sistem 1.420.000 

lei  

Fonduri 

structurale 

Buget Local 

 

2020-2023 

CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

Blocuri de locuințe  - Reabilitarea termică a pereților 

exteriori; 

1.200 Reducerea 

consumului de 

29.000.000 POR 2014-2020 2017-2023 
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- Înlocuirea ferestrelor și a ușilor 

existente, cu tâmplărie 

performantă energetic; 

- Termo-hidroizolarea terasei/ 

termoizolarea planșeului peste 

ultimul nivel; 

- Izolarea termică a planșeului 

peste subsol; 

- Înlocuirea corpurilor de 

iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață 

în scările blocurilor și la intrarea 

în blocuri; 

apartamente  energie cu 10 % - 

24.907,02 

MWh/an 

lei AP3 

PL 3.1. A 

TRANSPORT 

Infrastructură rutieră  Modernizarea infrastructurii 

serviciului de transport public 

local de călători și creșterea 

- - 57.753.740,32 

lei 

POR 2014-2020 2019-2023 
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atractivității transportului 

nemotorizat; 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.1. 

Crearea unui sistem de 

management al traficului și 

măsuri pentru gestionarea 

durabilă a parcărilor în 

municipiul Pitești; 

- - 42.864.747,92 

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.1. 

2018-2023 

Achiziție de mijloace de 

transport public – autobuze 

electrice; 

- - 131.949.800  

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.1. 

2018-2023 

Îmbunătățirea transportului 

public urban de călători în 

municipiul Pitești; 

- - 42.505.794,12 

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.1. 

2018-2023 
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Integrarea operațională a 

transportului public urban și 

periurban; 

- - 3.818.754,75  

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.1. 

2018-2023 

UTILIZARE SURSE REGENERABILE 

Energie electrică Realizarea unui parc 

fotovoltaic; 

1 parc  Reducerea 

consumului de 

energie electrică 

cu 15 % -  

4.737,91 MWh/an 

25.000.000  

lei 

Fonduri 

europene 

PPP 

Buget județean 

2020-2026 

Energie termică Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme de încălzire 

pe combustibil geotermal; 

1 sistem  Reducerea 

consumului de 

gaze naturale cu 

15% - 43.154,69 

MWh/an 

30.000.000 

lei  

Fonduri 

europene 

PPP 

Buget județean 

2020-2026 

PLANIFICARE URBANĂ 

Dezvoltare urbană Realizare Parc Lunca Argeșului 

3 

- - 21.922.277,47 

lei 

POR 2014-2020 2018-2023 
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AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.2. 

Realizare Parc Lunca Argesului 

2 

- - 9.526.055,40  

lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.2. 

2018-2023 

Regenerare urbană in zona 

marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bl. G1 cartier 

Războieni și zona bloc Coremi, 

B-dul. Petrochimiștilor). 

- - 7.223.880,38 

 lei 

POR 2014-2020 

AXA 4, 

Prioritatea de 

Investiții 4.2. 

2018-2023 
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