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Defini ţii, abrevieri si termeni folositi: 
 
UE – Uniunea Europeană  
CE – Comisia Europeană  
EE – Eficienţa Energetică 
PAED – Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă (echivalent in limba engleza: SEAP) 
SEAP - Sustainable Energy Action Plan (echivalent in limba romana: PAED) 
ANPM – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  
IRE – Inventarul de Referinţă al Emisiilor  
ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  
GES – Gaze cu Efect de Seră  
NZEB – Clădiri aproape zero energie  
IMM – Întreprindere Mici si Mijloci 
 
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională 
AP - Axă prioritară 
DDE - Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică 
FEDR Fond European de Dezvoltare Regională 
FREE – Fondul Român pentru Eficienţă Energetică 
INS – Institutul Naţional de Statistică 
MDRAP –Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
ME –Ministerul Economiei 
MMSC – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
PNAEE – Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţa Energetică 
PNR – Planul Naţional de Reformă 
SD – Sistem de Distribuţie a Gazelor Naturale 
SEN – Sistem Electroenergetic Naţional 
 
Termeni şi defini ţii  
 

a. audit energetic  - procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul 
consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei 
activităţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare 
şi cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi 
raportare a rezultatelor. 

b. auditor energetic  – persoană fizică sau juridică atestată/ autorizată, în condiţiile legii, 
care are dreptul să realizeze auditul energetic prevăzut la lit. (a). Auditorii energetici 
persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi 
ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare. 

c. cl ădire al c ărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o 
performanţă energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal 
cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în proporţie de minimum 10%, cu 
energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la 
faţa locului sau în apropiere 
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d. certificate albe  - certificate emise de organisme de certificare independente care 
confirmă declaraţiile actorilor pieţei, conform cărora economiile de energie sunt o 
consecinţă a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 

e. societate de servicii energetice (SSE)  – persoană juridică sau fizică autorizată care 
prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi care, ca urmare a prestării acestor 
servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate 
este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe 
îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi; 

f. conservarea energiei  - totalitatea activităţilor orientate spre utilizarea eficientă a 
resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, 
transport, distribuţie şi consum al acestora, precum şi spre atragerea în circuitul 
economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 
componente esenţiale: utilizarea eficientă a energiei, creşterea eficienţei energetice şi 
înlocuirea combustibililor deficitari;  

g. deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, 
chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau 
chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-
un mod care să poată duce la poluarea mediului sau să dăuneze sănătăţii omului. 
Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi ai deşeurilor, ca şi ecotoxicitatea 
levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei 
de suprafaţă şi/sau subterane 

h. consumator final  - persoană fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru 
consumul propriu; 

i. contract de performan ţă energetic ă - acord contractual între beneficiar şi furnizorul 
unei măsuri care are ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice, în mod normal SSE, 
în care investiţia necesară realizării măsurii trebuie să fie plătită în concordanţă cu 
nivelul de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzut în contract; 

j. economii de energie - cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea 
şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice, independent de factorii externi care afectează 
consumul  de energie; 

k. eficien ţă energetic ă - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, 
constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest 
scop;  

l. energie  - toate formele de energie disponibile pe piaţă, inclusiv energia electrică, 
energia termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier 
lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii şi răcirii, cărbune şi lignit, turbă, 
carburanţi, mai puţin carburanţii pentru aviaţie şi combustibilii pentru navigaţie 
maritimă şi biomasa, definită conform  Directivei 2001/77/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei 
electrice produse pe baza surselor energetice regenerabile de pe piaţa internă a 
energiei electrice; 

m. finan ţare de c ătre ter ţi - acord contractual care implică, suplimentar faţă de furnizorul 
de energie şi beneficiar, un terţ care furnizează capital pentru măsura respectivă. 
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Valoarea financiară a economiei de energie generată de îmbunătăţirea eficienţei 
energetice determină plata terţului. Acest terţ  poate sau nu să fie o SSE; 

n. instrumente financiare pentru economii de energi e - orice instrument financiar, 
precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, 
contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de 
energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură care sunt 
făcute disponibile pe piaţă, de către instituţiile publice sau organismele private, pentru 
a acoperi parţial sau integral costul iniţial al măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice; 

o. îmbun ătăţirea eficien ţei energetice  - creşterea eficienţei energetice la consumatorii 
finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice; 

p. management energetic  - ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de 
gestionare a proceselor energetice ale unui consumator; 

q. manager energetic  - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice 
atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea 
proceselor energetice ale unui consumator; 

r. măsuri de îmbun ătăţire a eficien ţei energetice - orice acţiune care, în mod normal, 
conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată 
sau estimată; 

s. mecanisme de eficien ţă energetic ă - instrumente generale utilizate de Guvern sau 
organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat sau stimulente pentru 
actorii pieţei în vederea furnizării şi achiziţionării de servicii energetice şi alte măsuri 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 

t. programe de îmbun ătăţire a eficien ţei energetice  - activităţi care se concentrează 
pe grupuri de consumatori finali şi care, în mod normal, conduc la o îmbunătăţire a 
eficienţei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă; 

u. renovare major ă - lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi/sau la sistemele tehnice ale 
acesteia, ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, 
exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea. 

v. serviciu energetic  – activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un 
bun obţinut dintr-o combinaţie de energie cu o tehnologie şi/sau o acţiune eficientă din 
punct de vedere energetic care poate include activităţile de exploatare, întreţinere şi 
control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe bază contractuală 
şi care, în condiţii normale, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice şi/sau a 
economiilor de energie primară verificabilă şi care poate fi măsurată  sau estimată; 

w. surse regenerabile de energie  – conform definiţiei prevăzută în Directiva 
2001/77/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului; 
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majore în domeniul infrastructurii urbane,
 Dezvoltarea orasului nostru în ceea ce prive
provocare şi o prioritate în acela
receptivă la transformările şi schimb
acestor schimbări prin acţiuni ş
care se dezvoltă localitatea noastra ne afecteaz
 Planul de Acţiune pentru Energie Durabil
care vom stabili ţinta de reducere a emisiilor de CO
Inventarului de Referinţă al Emisiilor, vom identifica cele mai bune domenii de ac
oportunităţi pentru atingerea acestei tint
concrete de reducere a emisiilor, dar 
strategia pe termen lung în ac
reabilitarea termică a blocurilor de locuin
emisiilor de CO2 , printr-un consum mai mic de energie, dar 
energia pentru locatarii acestora. Reabilitarea energetic
public este o alta directie de interventie, care ne va permite sa reducem costurile cu energia 
ale oraşului, resursele financiare disponibilizate urmând a fi folosite pentru dezvoltarea 
locală. 
 Insa, niciunul dintre aceste proiecte ambitioase nu se poate 
activă a cetăţenilor oraşului nostru, pe sprijinul 
atingerea obiectivelor propuse. 
 
 

  

ţiune privind Energia Durabilă PAED 2013-2020
*********************************************************************************************************************************************

Cuvânt înainte
  

Ca o urmare firească 
mondial şi european pentru utilizarea eficient
energiei şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, 
ne aflăm astăzi în faţa unor noi provoc
oportunităţi, atât pentru autorit
pentru fiecare cetăţean în parte. Credem cu t
investiţiile în energie durabilă
punct de vedere economic ş
măsură în care se acestea se justific
prevenirea schimbărilor climatice.
 Ca si pana acum, ne vom concentra în anii 
care urmează pe afirmarea Haţ
urban modern, durabil şi atractiv pentru locuitori,
investitori şi turişti, prin realizarea de investi

majore în domeniul infrastructurii urbane, economice, sociale şi turistice.
Dezvoltarea orasului nostru în ceea ce priveşte energia durabil

i o prioritate în acelaşi timp. Provocare, pentru că o comunitate trebuie s
ă şi schimbările externe şi interne care o pot afecta,

ţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate, pentru c
 localitatea noastra ne afectează prezentul şi şansele de viitor.

iune pentru Energie Durabilă (PAED) este un document strategic prin 
inta de reducere a emisiilor de CO2 si prin care, pornind de la 

ţă al Emisiilor, vom identifica cele mai bune domenii de ac
i pentru atingerea acestei tinte. Astfel, acest document define

concrete de reducere a emisiilor, dar şi calendarul şi responsabilităţile atribuite, care traduc 
strategia pe termen lung în acţiune. Ca si directii de intervenţie, ne vom concentra pe 

curilor de locuinţe, lucrări care vor duce nu doar la reducerea 
un consum mai mic de energie, dar şi la reducerea facturilor cu 

energia pentru locatarii acestora. Reabilitarea energetică a clădirilor publice 
ic este o alta directie de interventie, care ne va permite sa reducem costurile cu energia 

ului, resursele financiare disponibilizate urmând a fi folosite pentru dezvoltarea 

Insa, niciunul dintre aceste proiecte ambitioase nu se poate înf
ului nostru, pe sprijinul şi susţinerea cărora ne baz

atingerea obiectivelor propuse.  

Marcel Adrian Goia 

2020 
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Marcel Adrian Goia - Primar Oraşul Haţeg 
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1.Introducere 

1.1 Contextul general  
 
Schimbările climatice reprezintă o actualitate: temperaturile cresc, tiparele 

precipitaţiilor se schimbă, gheţarii şi zăpada se topesc, iar nivelul mediu global al mărilor 
creşte. Ne aşteptăm ca aceste schimbări să continue, iar condiţiile meteorologice extreme 
care conduc la riscuri de genul inundaţiilor şi a secetei să devină mai frecvente şi intensitatea 
lor să sporească. Impactul asupra naturii, a economiei şi a sănătăţii noastre, asemeni 
vulnerabilităţii acestora, variază în Europa în funcţie de regiune şi teritoriu, precum şi de 
sectorul economic afectat.  

Este foarte probabil ca încălzirea ce a avut loc începând cu mijlocul secolului al XX-
lea să se datoreze în mare parte creşterii observate a concentraţiei gazelor cu efect de seră 
(GES) ca rezultat al emisiilor provenite din activitatea umană. Temperatura globală a crescut 
cu aproximativ 0,8ºC în ultimii 150 de ani şi se estimează că va creşte în continuare. 

Schimbările climatice constituie şi o presiune adiţională asupra ecosistemelor, ceea 
ce duce la deplasarea spre nord şi spre zonele de altitudine mai ridicată a multor specii de 
plante şi animale. Ele afectează în mod negativ agricultura, industria forestieră, producerea 
energiei electrice, turismul şi infrastructura în general. 

 
Autorităţile locale deţin un rol important în atenuarea schimbărilor climatice. Peste 

jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră sunt create în, şi de către oraşe. Prin urmare, 
autorităţile locale trebuie să devină actorii principali în vederea punerii în aplicare a politicilor 
energetice durabile şi trebuie să fie recunoscute şi sprijinite în eforturile depuse.  

 
Conven ţia Prim ărilor  reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate 

autorităţile locale şi regionale care se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei 
energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile pe care le 
administrează. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea 
obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020. Crearea 
acestei structuri face parte din „Planul de acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa 
energetică”. 

 
Gazele cu efect de seră (GES) sunt emise deopotrivă ca urmare a unor procese 

naturale şi a activităţilor umane. În urma activităţilor umane sunt emise în atmosferă cantităţi 
considerabile din alte GES, crescând concentraţia atmosferică a acestora – intensificând, 
prin urmare, efectul de seră şi încălzind clima. 

Sursa principala ale GES este producerea dioxidului de carbon CO2 prin arderea 
combustibililor fosili (cărbuni, ţiţei, masa lemnoasa, gaze naturale) pentru producerea 
energiei necesara in transporturi, industrie şi în gospodării. 

România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ, de resurse de energie 
primară fosile şi minerale: ţiţei, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum şi de un 
important potenţial valorificabil de resurse regenerabile. 

Având în vedere costurile ridicate de valorificare a surselor regenerabile este puţin 
probabil că pe termen mediu creşterea consumului de energie primară şi scăderea producţiei 
interne să poată fi acoperită integral din surse regenerabile, ceea ce va conduce la creşterea 
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importurilor de energie primară. Dependenţa de importurile de energie primară a crescut 
continuu în ultimul deceniu de la 21,5% în anul 1999 la 27,2% în 2008, cu un maxim de 
31,9% în 2007, anul premergător declanşării crizei economice. 

Sursele regenerabile de energie din România au un potenţial teoretic important. 
Potenţialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorită limitărilor tehnologice, 
eficienţei economice şi a restricţiilor de mediu.  

Emisiile globale de CO2 legate de activitati umane ajung la 30 de miliarde de tone 
(Gt) pe an, ceea ce corespunde la 8.1 t Gt de carbon: 6.5 Gt din arderea combustibililor fosili 
si 1.6 Gt din defrisari si practici agricole. 

 
Cu excepţia centralelor hidroelectrice mari, costurile de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile sunt în prezent superioare celor aferente utilizării combustibililor fosili 
şi nuclear. Stimularea utilizării acestor surse şi atragerea investiţiilor în unităţi energetice ce 
utilizează surse regenerabile se realizează prin mecanisme de susţinere, în conformitate cu 
practica europeană, mecanisme ce duc şi la creşterea preţului energiei electrice la 
consumatorul final. 
 
1.2 Viziune  

 
Viziunea autoritatii locale in context naţional şi european. 

 
Viziunea la nivel European  

Romania este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene incepand cu 1 ian 
2007. 

Uniunea Europeana dispune de un cadru clar de orientare a politicilor sale energetice 
şi climatice până în 2020. Aceste obiective politice sunt orientate de către trei ţinte principale 
şi anume: reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, producerea de energie din surse 
regenerabile şi economia de energie. Există de asemenea ţinte suplimentare de energie 
utilizată de către sectorul transporturilor.  

În paralel, UE a pus în aplicare un cadru de reglementare care conduce la crearea 
unei pieţe unice deschise, integrate şi competitive pentru energie, care promovează 
securitatea aprovizionării cu energie. În timp ce UE face progrese considerabile în 
îndeplinirea obiectivelor 2020, prin crearea de pieţe interne pentru energie şi îndeplinirea 
altor obiective ale politicii energetice, se înregistrează o nevoie actuală asupra unui nou 
cadru pentru politicile privind schimbările climatice şi energie, respectiv anul 2030.  

Pachetul de reglementări privind politica viitoare a UE în domeniul energie – schimbări 
climatice a fost aprobat în cadrul Consiliului European şi adoptat de Parlamentul European în 
decembrie 2008 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în iunie 2009). În contextul 
instituirii şi al funcţionării pieţei interne şi din perspectiva necesităţii de protecţie şi 
conservare a mediului înconjurător, politica energetică a UE urmăreşte: 

• asigurarea funcţionării pieţelor de energie în condiţii de competitivitate; 
• asigurarea siguranţei aprovizionării cu energie în Uniune; 
• promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie; 
• dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
• promovarea interconectării reţelelor energetice. 
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Pachetul „Energie – Schimbări Climatice”, stabileşte pentru tarile membre UE o serie 
de obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20”, şi 
anume: 

• reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului 
1990; 

• creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul 
consumului energetic al UE, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul 
de energie pentru transporturi; 

• o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin 
îmbunătăţirea eficienţei energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în 
lipsa acestor măsuri. 

 
În urma implemetării de programe şi măsuri, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) 

au scăzut în Europa cu 19% din 1990 până în prezent, în ciuda unei creşteri cu 45% a 
producţiei economice, spune un raport realizat de Agenţia Europeană de Mediu (AEM). 
Potrivit studiului, consumul total de resurse s-a diminuat cu 19% în ultimii 8 ani. 

 
Viziunea la nivel na ţional  

 
România este şi rămâne dependentă de importul de resurse energetice. Pentru astfel 

de ţări nu poate fi realizată o securitate energetică absolută. Se poate reduce vulnerabilitatea 
în acest domeniu prin măsuri şi strategii adecvate. 

Dezvoltarea economică şi socială pe termen lung necesită o politică energetică 
echilibrată si coerentă, care să aibă în vedere următoarele obiective: 

− stabilitatea economică şi securitatea aprovizionării în condiţiile de incertitudine a 
preţului resurselor energetice pe piaţa internaţională; 

− protecţia mediului;  
− buna funcţionare a pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale; 
− dezvoltarea de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de energie; 
− tehnologii informatice şi de comunicaţie cu rol important în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea eficienţei pe întreg lanţul producţie – transport - consum al energiei. 
 
Principale directii de acţiune ale strategiei energetice a României, convergente cu cele 

ale politicii energetice a Uniunii Europene, sunt*: 
− creşterea siguranţei în alimentarea cu energie atât din punct de vedere al mixului 

de combustibili cât şi al infrastructurii de reţea; 
− alegerea unui mix de energie echilibrat, care să confere sectorului energetic 

competitivitate şi securitate în aprovizionare, cu accent pe utilizarea resurselor 
interne, respectiv a cărbunelui, a potenţialului hidroenergetic economic amenajabil, 
a energiei nucleare şi a surselor energetice regenerabile; 

− gestionarea eficientă şi exploatarea raţională în condiţii de securitate a surselor 
energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel acceptabil 
(din punct de vedere economic şi al securităţii), a importului de surse energetice 
primare (dependenţa limitată/controlată); 
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− diversificarea surselor de aprovizionare cu uraniu prin combinarea exploatării 
raţionale a surselor naţionale cu importul de uraniu şi/sau concesionarea de 
zăcăminte uranifere în afara României în vederea exploatarii acestora; 

− creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere – transport 
distribuţie - consum; România nu îşi mai poate permite să irosească energia în 
situaţia reducerii disponibilităţii şi a creşterii costului surselor energetice; eficienţa 
energetică este cea mai rentabilă metodă de reducere a emisiilor, de îmbunătăţire 
a securităţii şi competitivităţii şi de scădere a facturii serviciului energetic; 

− promovarea utilizarii surselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile 
din Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de Acţiune în domeniul 
Resurselor Regenerabile de Energie – PNAER, elaborat în anul 2010; 

− îmbunătăţirea competivităţii pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, 
corelarea acestora şi participarea activă la formarea pieţei interne de energie a 
Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere cu luarea în 
considerare a intereselor consumatorilor din România şi a companiilor româneşti; 

− crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de energie şi 
creşterea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon;  

− transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în reţele 
inteligente şi implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare; 
acestea vor reprezenta instrumente pentru integrarea pe scară largă a energiei din 
surse regenerabile, vor contribui la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi vor face 
consumatorii participanţi activi în funcţionarea sistemului energetic; 

− asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin 
atragerea de capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de UE;  

− creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică;  
− realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră; 
− implementarea în condiţii de securitate a tehnologiilor de management a deşeurilor 

radioactive; 
− reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice din sectorul 

energetic – marile centrale hidroelectrice, centrala nuclearoelectrică, reţele de 
transport energie;  

− participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei strategii 
energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României;  

− susţinerea cercetării - dezvoltării în domeniul noilor tehnologii privind creşterea 
eficienţei producţiei şi consumului de energie şi de protecţie a mediului, precum şi 
a învăţământului de specialitate; 

*sursa : Strategia energetică a româniei pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 2011 - 2020 

 
Viziunea la nivel local  

Viziunea Autoritatii locale cu privire la eficienţa energetică locală este în strictă 
corelare cu politicile şi strategia de dezvoltare durabilă a localităţii.  

Analiza situaţiei la nivelul localităţii din punct de vedere al consumurilor energetice a 
orientat stabilirea viziunii administraţiei locale spre obiective şi ţinte clare compatibile cu 
priorităţile naţionale şi europene în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi dezvoltarea 
durabilă locală.  
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Autoritata locală are în vedere aderarea ulterioară la Conven ţia Prim ărilor  şi se 
angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de 
energie regenerabilă în teritoriul pe care îl administrează. 

Odată cu orientarea către noi investiţii din fonduri proprii, liderii comunităţii îşi doresc o 
creştere economică a zonei prin atragerea de investiţii noi pe plan local, prin oferirea 
investitorilor străini a unui mediu propice de dezvoltare de noi activităţi şi extinderea celor 
actuale, punând la dispoziţie diferite facilităţi şi o planificare teritorială propice. 

 
Totodată prin angajarea într-o dezvoltare economică orientată spre atragerea de 

investitori, se vor crea noi locuri de muncă, fondurile colectate prin taxele locale vor putea fi 
direcţionate spre investiţii în scopul creşterii calităţii vieţii pentru cetăţenii orasului.  

Misiunea locală ţinteşte obiective clare pe cele trei mari domenii de acţiune 
(economic, social şi mediu) care să conducă spre o dezvoltare durabilă a localităţii dar şi de 
reducere a emisiilor de CO2 .  

Principalele direcţii, care în viziunea administraţiei locale vor duce la o reducere a 
emisiilor de CO2 la nivel local cu cel puţin 20% până în anul 2020, sunt:  

•••• Clădiri eficiente energetic : Se urmăreşte reabilitarea termică şi electrică a clădirilor 
şi reducerea consumurilor de energie prin utilizarea echipamentelor eficiente energetic în 
sectorul rezidenţial şi instituţional. Pentru clădirile publice vor fi promovate lucrări de 
reabilitare termică, de modernizare a instalaţiilor de producere de căldură şi apă caldă 
menajeră. Se va realiza auditarea energetica a acestora conform legislatiei. Blocurile de 
locuinţe vor fi supuse unor lucrări de reabilitare termică (prin programul naţional de reabilitare 
termică a blocurilor de locuit). Pentru locuinţele individuale va fi promovat programul naţional 
”Casa Verde” pentru introducerea sistemelor de preparare a apei calde de consum cu surse 
regenerabile şi vor fi instituite sisteme de stimulente pentru proprietarii care realizează lucrări 
de reabilitare termică. 

•••• Planificare şi dezvoltare urban ă sustenabil ă: Dezvoltare urbană se va realiza luând 
în considerare reducerea nevoii de deplasare dar şi adaptarea unui profil al clădirilor care să 
reducă necesarul de energie; orientarea către măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 
climatice prin dezvoltarea de spaţii verzi şi perdele de arbori în vederea îmbunătăţirii calităţii 
mediului; cresterea calitatii vietii prin promovarea consumului şi a producţiei durabile, 
creionarea unor infrastructuri locale de promovare a produselor locale şi a unui management 
al deşeurilor eficient  

•••• Energia regenerabila:  Autoritatea publică urmăreşte implementarea de acţiuni 
concrete pentru promovarea utilizării energiei provenite din surse regenerabile (enrgie solară 
termică si electrică), in sectorul rezidential şi instituţional. 

•••• Mobilitate urban ă durabil ă: Crearea unei infrastructuri eficientă de transport urban, 
prin reabilitarea reţelei de străzi, crearea de locuri de parcare, dezvoltarea de piste de 
biciclete şi reabilitarea trotuarelor, un parc auto municipal ecologic.  

•••• Iluminatul public:  În paralel cu modernizarea iluminatului public şi aducerea lui la 
parametrii adecvaţi, vor fi promovate măsuri de eficientizare a consumurilor. 

•••• Achizi ţii publice de servicii şi produse : Conform reglementărilor de la nivel 
european şi naţional municipalitatea intenţionează să introducă cerinţe de achiziţii ”verzi” 
pentru produsele şi serviciile achiziţionate.  
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Lucrările publice vor fi achiziţionate prin caiete de sarcini cu prevederi clare privind soluţii 
neagresive în raport cu mediul (management deşeuri rezultate din lucrări, transport 
materiale). 

•••• Lucrul cu cet ăţenii şi părţile interesate: Întrucât o parte importantă a consumului de 
energie/emisiilor revin sectorului privat şi locuinţelor, este necesară o acţiune suţinută din 
partea autorităţilor pentru creşterea conştientizării, informarea cetăţenilor şi obţinerea 
implicării acestora în acţiuni de economie de energie.  

 
1.3 Sumar PAED:  

Plan de Actiune privind Energia Durabila prescurtat PAED reprezintă un document 
care defineşte acţiunile şi măsurile ce vor fi întreprinse la nivel local, în vederea atingerii 
obiectivului general de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puţin 20% până în anul 2020, faţă 
de anul de referinţă. 

Anul în care s-au putut colecta date cat mai precise, cel mai apropiat de 1990 a fost 
anul 2013. Astfel, anul de referinţă ales este 2013. 

Nivelul de referinţă al PAED descrie situaţia sectorului energetic local la nivelul 
acestui an iar orizontul de timp avut în vedere de PAED acoperă perioada 2013 ÷ 2020. 

PAED are la baza un inventar al emisiilor de CO2, pentru a identifica domeniile de 
acţiune cu potenţialul cel mai ridicat de eficientizare a consumurilor de energie traduse în 
scăderea emisiilor echivalente de CO2, domenii aflate în responsabilitatea sau în sfera de 
intervenţie a autorităţilor locale din orasul Hateg. In urma inventarului se determina amprenta 
de carbon a localităţii exprimată în tone CO2/an/capita. 

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Orasului Haţeg se concentrează pe 
următoarele domenii de intervenţie: 

• Clădiri rezidentiale, municipale şi din sectorul tertiar  
• Instalaţii aferente (alimentarea cu apa, epurarea apelor uzate) 
• Transport (flota municipală, transport public, transport privat şi comercial); 
• Iluminatul public; 
• Producţie de energie locală (hidrocentrale, instalaţii termice şi fotovoltaice solare, 

instalaţii termice cu combustibil biomasă); 
• Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de mobilitate durabilă, 

dezvoltarea de reglementări locale în sprijinul construcţiilor durabile); 
• Achiziţii (reglementări locale de eficienţă energetică, reglementări locale de 

utilizare surse de energie regenerabilă); 
• Comunicare, Lucrul cu cetăţenii (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport 

financiar şi subvenţii, campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire); 
• Management deşeuri (colectare selectivă, reciclare şi valorificare energetică), 

corelarea cu Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara 
 

Concordanta PAED cu alte documente strategice 
Pentru a asigura continuitatea procesului de planificare integrată a resurselor 

energetice, obiectivele PAED sunt în strictă concordanţă cu obiectivele principalelor 
documente politice de dezvoltare durabilă ce includ şi oraşul Haţeg, respectiv: 

• SDL - Strategia de Dezvoltare Locala 2014 - 2020 
• PNAEE – Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţa Energetică 
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• PND - Planul Naţional de Dezvoltare  
• Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru 

perioada 2011 – 2020 
• Planului Naţional de Acţiune în domeniul Resurselor Regenerabile de Energie – 

PNAER, elaborat în anul 2010 
• PATZI - Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal Ţara Haţegului – 

Geoparcul Dinozaurilor - 2003 
• Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara 
• Studiu de trafic în oraşul Haţeg pentru lucrarea: ”Reabilitarea şi modernizarea 

reţelei de străzi urbane în oraşul Haţeg” - 2008 
• Hotărârile CL din perioada 2013-2015 pe domeniile de interventie ale PAED 
• Planul de acţiune pentru protecţia surselor de apă din localităţile în care se 

realizează investiţii (emis de APA PROD SA Deva) 
Dezvoltarea PAED-ului se bazează pe o analiză amănunţită a tuturor aspectelor care 

implica un consum de energie sub orice forma ar fi ea. Planul de Acţiune pentru Energie 
Durabilă va functiona ca o pârghie de dezvoltare sau înfiinţare a unor direcţii în funcţie de 
oportunitati, acest plan putând fi actualizat in urma unor studii specifice, dezbateri publice, 
norme legislative, etc. 

 
1.4 Metodologie  

Metodologia utilizată pentru elaborarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă 
este cea recomandată în ghidul: “Cum se elaborează un Plan de Acţiune pentru Energie 
Durabilă”, realizat de Comisia Europeană prin intermediul Centrului Comun de Cecetare 
(JRC), Institutului pentru Energie (IE), şi a Institutului pentru Mediu şi Durabilitate (IES). 
Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale 
de energie, de la angajamentul politic până la implementare şi monitorizare. Privind factorii 
de emisie, pentru oraşul Haţeg s-a utilizat factorul “standard” de emisie în conformitate cu 
principiile IPCC, iar raportarea s-a făcut în emisii CO2. 

 
Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Oraşului Haţeg se bazează pe 

rezultatele Inventarului de Referinţă al Emisiilor – IRE, care facilitează identificarea celor mai 
bune domenii de acţiune şi oportunităţi pentru atingerea ţintei de reducere a emisiilor de 
CO2. 

IRE CO2 cuantifică cantitatea de dioxid de carbon emisă ca urmare a consumului de 
energie pe teritoriul localitaţii în anul de referinţă. Anul de referinţă este anul ce va sta la 
baza evaluărilor viitoare a rezultatelor reducerilor emisiilor de CO2 în 2020, pentru domeniile 
identificate. 

În PAED sunt definite măsurile concrete de reducere a emisiilor de CO2, dar şi 
calendarul şi responsabilităţile atribuite, care traduc strategia pe termen scurt si mediu, în 
acţiune. 
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2. Analiza situatiei actuale.  

 
2.1 Descrierea generala a localitatii  

Ţara Haţegului este un ţinut 
istoric şi etnografic din colţul de sud - 
vest al Transilvaniei, judeţul Hunedoara. 
Ţara Haţegului cuprinde depresiunea cu 
acelaşi nume, dar în „zona de influenţă” 
a ei se află şi aşezările situate pe cursul 
superior al Streiului, până la vărsarea 
acestuia în Mureş. 

Oraşul Haţeg este aşezat în 
partea sud – vestică a judeţului 
Hunedoara la 42 km de municipiul Deva. 
În cadrul Depresiunii Haţegului, oraşul 
se află situat în partea nord – vestică, la 
450 36’ 27’’ latitudine nordică şi 220 57’ 
0’’ longitudine estică, la confluenţa 
pârâului Galbena cu Râul Mare. 

 
 

 

 

 
Oraşul Haţeg se întinde pe o suprafaţă totală, împreună cu localitaţile aparţinătoare de 6.156 
ha, din care intravilan 624,58 ha şi extravilan 5.531,42 ha. Din punct de vedere administrativ 
are în componenţă următoarele localităţi: 
- Haţeg – reşedinţă administrativă; 
- Nălaţvad; 
- Silvaşu de Sus; 
- Silvaşu de Jos. 
 

•Haţeg 

Fig.1 Amplasarea oraşului Haţeg in România 

Fig. 2 Teritoriul administrativ al oraşului Haţeg 
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Oraşul Haţeg se învecinează astfel: 
- în partea de nord şi nord – est cu comuna Bretea Română; 
- în partea nord – vestică cu comuna Teliucul Inferior; 
- în partea de vest cu comuna Topliţa; 
- în partea de sud – vest cu comuna Răchitoava; 
- în partea de sud cu comunele General Berthelot şi Toteşti; 
- în partea de est şi sud – est cu comuna Sântămărie Orlea. 
Căile de acces către oraşul Haţeg sunt: 
- DN 66 / E 79 (Oradea, Deva, Petroşani, Tg, Jiu, Craiova, Calafat) 
- DN 68 Haţeg – Caransebeş 
- DJ 660 face legătura între DN 66 şi Rezervaţia de zimbrii (2 km) 
- DJ 686 A face legătura între DJ 686 – Baraj Haţeg – DN 66 
- DJ 687 A face legătura între localităţile Hâşdat (DJ 687) – Silvaşu de Jos (DJ 687 C),  
- DJ 687 K face legătura între localităţile Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea 
Prislop  
- DC 83 face legătura între localităţile Haţeg – Reea – Păclişa (3,5 km) 
- Calea ferată Simeria – Petroşani, Gara CFR Marfă Haţeg 
 
Distanţa faţă de municipiile şi oraşele din judeţul Hunedoara: 
Deva    42 km 
Brad    78 km 
Hunedoara   30 km 
Lupeni   64 km 
Orăştie   43 km 
Petroşani   47 km 
Vulcan   60 km 
Aninoasa   57 km 
Călan    19 km 
Geoagiu   59 km 
Petrila   51 km 
Simeria   34 km 
Uricani   71 km 
 
Distanţa faţă de oraşe importante din ţară: 
Bucureşti   414 km 
Craiova   219 km 
Timişoara   168 km 
Braşov   283 km 
Sibiu    134 km 
Resita   106 km 
 
Distanţa faţă de cele mai apropiate aeroporturi: 
Sibiu    135 km 
Timişoara   174 km 
Cluj    191 km 
Arad    196 km 
Distanta pana la Autostrada A1 : 31 km. 
 
2.2 Relieful, solul, geologia şi hidrologia zonei:  
 Depresiunea Haţegului este situată în zona de contact a Carpaţilor Meridionali cu 
Carpaţii Occidentali, fiind înconjurată de Munţii Şureanu în partea esticică, Munţii Retezat în 
partea sudică, Munţii Ţarcu în partea sud – vestică şi Munţii Poiana Ruscă în partea nordică 
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şi nord – vestică. Dealurile Dumbrava, Ploştina şi Poieni împarte depresiunea în două 
compartimente: 
→ compartimentul Haţeg de vest format dintr-o câmpie piemontană cu altitudini de 300 – 350 
m, fragmentată de numeroase râuri însoţite de lunci şi terase; 
→ compartimentul Pui în est drenat median de râul Strei, format dintr-o zonă piemontană 
înaltă la contactul cu muntele şi un relief de terase. 
 
 Dealurile piemontane, legate genetic de Munţii Poiana Ruscă, ocupă aproximativ 70 
% din teritoriul oraşului Haţeg. Dispuse în semicerc, formează un relief de culmi înguste, cu 
profil transversal uşor convex care coboară în trepte. Culmile, curmate de înşeuări sunt 
dominate de martori de eroziune, destul de slab conturaţi, fiind despărţite de văi, fie cu fundul 
larg şi plat – depresiunea Silvaşelor, fie de văi cu fundul îngust şi cu versanţi în pante 
moderate. 
 

Geologia  - zona Haţegului are o structură geologică complexă, reprezentată de 
formaţiuni cristalino- mezozoice (şisturi cristaline cu intruziuni de granite, granodiorite şi 
gnaise) în sectorul montan, respectiv de un sedimentar jurasic cretacic format din calcare, 
microconglomerate şi gresii, peste care repauzează depozite paleogene şi neogene, în 
sectorul depresionar. 

Reţeaua hidrografic ă - are o densitate de peste 1 km/km2 şi aparţine bazinului 
hidrografic Mureş. Pe teritoriul oraşului Haţeg sunt prezente cursurile hidrografice ale 
râurilor: 

• ● Râul Mare – afluent de stânga al râului Strei; 
• ● Galbena – afluent de stânga al Râului Mare; 
• ● Silvaş - afluent de stânga al Streiului; 
• ● Lingina – afluent de dreapta al râului Cerna. 

 
Fig. 3. Reţeaua hidrografică a oraşului Haţeg 
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Reţeaua hidrografică este dezvoltată asimetric datorită poziţiei asimetrice spaţiale a 
Râului Mare în cadrul depresiunii.  

Râul Mare are o lungime în cadrul depresiunii de 65,8 km, o pantă medie de 30 m/km 
şi un coeficient mediu de sinuozitate de 1,30. Panta şi coeficientul de sinuozitate confirmă 
faptul că Râul Mare în cadrul Depresiunii Haţegului se încadrează în sectorul mijlociu şi 
inferior al bazinului care are ca specificitate un coeficient mediu de meandrare şi o pantă 
medie – mică de curgere.  

Râul Galbena drenează versantul sudic al Munţilor Poiana Ruscă, implicit Dealurile 
Hunedoarei şi este afluent de stânga de ordinul IV al Râului Mare. Acesta se dezvoltă în 
cadrul depresiunii pe direcţia vest – est, paralel cu Râul Mare pe o lungime de 25,8 km. Are 
un coeficient de sinuozitate de 1,70 şi o pantă medie a cursului de 50,00  m / km.  

Pe teritoriul oraşului Haţeg cursul văii Galbena este de 5,5 km din care 2,5 km în 
intravilan. 

Pârâul Slivuţ drenează partea nordică a teritoriului administrativ al oraşului Haţeg, 
respectiv microregiunea Silvaşului din cadrul Dealurilor Hunedoarei cu cele două localităţi 
Silvaşu de Sus şi Silvaşu de Jos. Pârâul Slivuţ este afluent de stânga de ordinul al râului 
Strei şi are o lungime de 20 km. Aceste se dezvoltă aproape integral pe teritoriul 
administrativ al oraşului Haţeg, cu excepţia sectorului inferior. 

În categoria apelor stătătoare intră barajul artificial Haţeg – Nălaţ care face parte din 
complexul hidroenergetic Râul Mare – Retezat cu o lungime de 2.650 m, o lăţime de 400 m 
(124 ha) şi un volum de 12,38 mil. m3. 

Apele freatice - diversitatea condiţiilor petrografice şi ale reliefului au permis formarea 
unor rezerve de ape subterane, cu strate acvifere bogate şi de bună calitate, majoritatea 
utilizate prin captări. 
 Lunca Râului Mare are stratul freatic aproape de suprafaţă, aflat în legătură directă cu 
nivelul lacului de acumulare. Rolul de regulator freatic se realizează prin intermediul 
canalelor colectoare situate la periferia barajului care preia excesul de umiditate şi îl 
drenează în cursul natural aval al barajului. 
 Din forajele efectuate în zona Haţeg, a rezultat că nivelul pânzei de apă freatică 
variază de la 1 la 5 m, fiind determinat de fluctuaţiile de nivel ale râului şi ale scurgerii de 
suprafaţă. În perioadele cu precipitaţii abundente, apa freatică se ridică la suprafaţă în unele 
arii mai coborâte ale oraşului generând băltirea sau formarea de terenuri umede.  
 La scara depresiunii, stratele acvifere freatice cu cele mai abundente acumulări 
caracterizează piemonturile, conurile şi şesurile aluviale, terasele şi pânzele grohotişuri care 
acoperă în strate suprapuse, fundamentul cristalin. Corespunzător unei câmpii piemontane 
joase, acesta este alcătuit din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri holocene în care se găseşte 
un strat freatic aflat la adâncimi în general mici, de circa 1 – 5 m. 
 În ceea ce priveşte potabilitatea apelor subterane din Depresiunea Haţegului acestea 
sunt corespunzătoare calitativ. 
 

Solul - teritoriul administrativ al oraşului Haţeg beneficiază de o mare diversitate a 
solurilor, fiind prezente toate grupele principale de soluri în diferite proporţii:  

• Cambisoluri  
• Argiluvisoluri 35 %54 % 
• Soluri neevoluate, trunchiate 7 % 
• Molisoluri – rendzină 4 % 
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 În lunca mare şi largă a râului Galbena se găsesc soluri aluvionare, gleice şi 
pseudogleice, cernoziomuri, levigate. În restul depresiunii, pe terase şi dealuri piemontane, 
se găsesc soluri brune de terasă, cernoziomuri trecându-se spre soluri brune şi brun – 
roşcate de pădure. Se mai găsesc local soluri negre de fâneţe, soluri cu puternică eroziune 
şi chiar rocă. 
 Pe teritoriul oraşului Haţeg nu se găsesc substanţe minerale utile în cantităţi 
semnificative care să constituie obiectul unor exploatări. 
 
2.3 Istoria  

Ţara Haţegului este una dintre microregiunile cele mai bogate din România din punct 
de vedere istoric aici găsindu-se câteva dintre cele mai importante monumente de 
arhitectură şi arheologie din ţară. Zona este cunoscută şi pentru fosilele de dinozauri găsite 
aici. Tot în Ţara Haţegului a fost realizată una dintre cele mai ambiţioase amenajări 
hidroenergetice din ţară.  

Perioada preistorică - în peştera Bordu Mare (săpată într-o bordură calcaroară a 
munţilor Şureanu), pe teritoriul satului haţegan Ohaba Ponor este atestată una dintre cele 
mai vechi prezenţe ale omului pe meleagurile noastre. Este vorba despre câteva falange 
datate în paleoliticul mijlociu (cca. 100.000 - 33.000 î. Chr). Tot aici au fost descoperite 
unelte de cuarţit şi piese de os prelucrate.  

Perioada daco-romana - La limita vestică a Ţării Haţegului se află Porţile de Fier ale 
Transilvaniei (anticul Tapae), locul unde s-a desfăşurat bătălia decisivă dintre daci şi romani 
în timpul primului război daco - roman. După victorie, romanii pătrund în Ţara Haţegului şi 
prima campanie a războiului din 101 - 102 se încheie. După cucerirea Daciei, romanii au 
fondat la limita de vest a Ţării Haţegului, pe teritoriul actualei commune Sarmizegetusa, 
capital provinciei Dacia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Teritoriul arondat oraşului roman 
acoperea practic aproape toată Depresiunea Haţegului. Metropola romană a avut ca nucleu 
castul Legiunii a IV – a Flavia Felix, staţionată aici probabil încă de la sfârşitul primului război 
daco-roman (102). 

Perioada medievală - după retragerea romană în 271, timp de aproape o mie de ani, 
nu există izvoare scrise privind istoria Ţării Haţegului. Istoricul Radu Popa apreciază că 
„alături de celelalte teritorii româneşti şi poate chiar mai mult decât ele, datorită 
antecedentelor şi situării sale geografice centrale, Ţara Haţegului a parcurs principalele 
etape de dezvoltare istorică a societăţii daco-romane şi apoi româneşti”. 

Prima atestare documentară a Ţării Haţegului (în original terra Harszoc), datează însă 
doar din 1247, fiind vorba despre celebra Diplomă a Cavalerilor Ioaniţi, care precizează: „Şi 
mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile şi foloasele ce se vor strânge pe seama regelui 
de la olatii ce locuiesc în ţara Lytua, în afară de ţara Haţegului cu cele ce ţin de ea, să le 
culeagă sus zisa casă.”  La acea vreme, Ţara Haţegului făcea parte din voievodatul lui 
Litovoi (Ţara Lytua) cu nucleul în nordul Olteniei.  

Anul 1247 marchează începutul desprinderii Ţării Haţegului de voievodatul lui Litovoi 
şi al integrării sale în Regatul Ungar. Procesul nu decurge paşnic în totalitate. În secolele XIII 
- XV, procesul integrării Ţării Haţegului în Regatul Ungariei se finalizează, iar puterea este 
exercitată în numele regelui de către castelanul de Haţeg, care câteodată a fost una şi 
aceeaşi persoană cu vicevoievodul Transilvaniei. 

Cnezii haţegani - Cnezatele, formaţiuni feudale timpurii, au funcţionat în Ţara 
Haţegului până în secolele XIII - XIV, când regiunea este integrată administrativ în Regatul 
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Ungariei. Istoricul Radu Popa a identificat 11 „mari cnezate” haţegane, structuri teritoriale 
asemănate de autor cu „cnezatele de vale” maramureşene. Ţinutul haţegan şi-a păstrat o 
anumită autonomie pe aproape tot parcursul Evului Mediu. Adunările cneziale au continuat 
să funcţioneze, cu drept de judecată (aşa numita democraţie haţegană), până în secolele 
XIV - XV, iar cnezii haţegani formau un corp distinct în cadrul armatei transilvănene. 

Perioadă imperială - Încă de la începutul secolului al XVIII - lea districtul Haţegului, cu 
centrul său, oraşul Haţeg, se afirmă ca un nucleu al mişcării de emancipare a românilor din 
Transilvania. În 1764, o parte a Ţării Haţegului a fost militarizată, în cadrul Regimentului I de 
Garniţă, cu sediul la Orlat. Două companii ale acestei structuri militare şi-au avut sediul în 
Ţara Haţegului, la Haţeg (compania II), respectiv la Râu Alb (compania III). Perioada în care 
Ţara Haţegului face parte din graniţa militară coincide cu o dezvoltare fără precedent a 
oraşului Haţeg. Astfel, dacă în 1785 - 1786 acesta număra doar 400 locuitori, în mai puţin de 
50 ani populaţia creşte de zece ori, ajungând în 1829 - 1831 la 4.000 locuitori, cifră care 
făcea din Haţeg cel mai mare oraş al comitatului Hunedoara, mai mare decât capitala 
comitatului, Deva, dar şi decât unele din oraşele libere regeşti, cum ar fi Alba Iulia sau 
Sebeş. 

Turnu de la Răchitova este cel mai simplu tip de fortificaţie. Fortificaţia constă dintr-un 
turn pătrat cu latura de 8,5 m şi ziduri groase de 1,8 m. Intrarea se făcea cu ajutorul unei 
scări exterioare care ducea la primul etaj. O latură a turnului s-a prăbuşit în urma unui 
cutremur. 

Fig. 4 Hartă Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773 

 
 
2.4 Populatia  
 
Conform recensamantului din anul 2011, Orasul Haţeg are o populatie de 9685 de locuitori. 
Acestia sunt in mare majoritate de nationalitate români – 9022, urmati de maghiari - 155, 
rromi – 61, germani – 25 si alte etnii, in număr mai mic. Religia predominantă este ortodoxă, 
urmata de cea baptistă, penticostala si greco-catolica. Un numar restrâns de persoana sunt 
de alte religii. 
Raportat la suprafaţa oraşului rezultă o densitatea urbana de 150,55 [loc/km2].  
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Fig.5 Evolutia populatiei oraşului Haţeg 1912-2011 (*sursa:wikipedia) 

 
 
2.5 Clima  
 Oraşul Haţeg se afla in zona climatica IV, cu temperatura de calcul – 21°C, zona 
eoliană IV. Vânturile dominante bat cu o frecvenţă mai mare dinspre vest şi dinspre nord-
vest, cu viteze medii anuale ce variază între 2 – 4 m/s în zona depresionară şi între 4 – 6 m/s 
pe crestele montane. 
 Din punct de vedere al unităţilor climatice, judeţul Hunedoara este caracterizat de un 
climat de munte, cu 8 luni reci şi umede şi 4 luni temperate în zonele înalte şi cu 5 luni reci şi 
umede şi 7 luni temperate la altitudini mijlocii şi de un climat continental moderat de deal, în 
restul teritoriului cu 4 luni reci şi umede şi 8 luni temperate, cu excepţia văii Mureşului şi 
depresiunea Haţegului. Aceste complexe condiţii climatice sunt determinate de varietatea 
reliefului (etajare, compartimentarea şi fragmentarea lui, orientarea faţă de punctele 
cardinale). Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt însorite, cu un regim pluviometric 
echilibrat. 
 În oraşul Haţeg, datele medii calendaristice de producere a primului îngheţ se 
situează în intervalul 1 octombrie – 11 octombrie, iar ultimul îngheţ se poate produce între 21 
aprilie – 1 mai. 
 Precipitaţiile atmosferice – suma cantităţilor medii multianuale este de 600 – 700 mm / 
an peste aceste valori variaţiile fiind nesemnificative la nivelul depresiunii. Se observă o 
creştere a cantităţilor multianuale de precipitaţii spre partea nordică şi estică a oraşului, în 
aria deluroasă adiacentă. 
 
2.6 Infrastructura de utilit ăţi 

Alimentarea cu apa: Oraşul este alimentat de la staţia de tratare apă din Sântămăria 
Orlea, Reţeaua de distribuţie a apei potabile din Centrul Operaţional Haţeg este executată 
din oţel, azbociment şi propilenă, are o lungime totală de 73,25 km, din care în oraşul Haţeg 
27,63 km, restul reţelei deservind Sântămăria Orlea, Bretea Română, Subcetate, Plopi, Ruşi, 
Bretea Strei şi Ocolişu Mare. 
 Staţia de tratare a apei aflată la Sântămăria Orlea captează apa din lacul 
hidrocentralei Haţeg şi o supune procesului de tratare urmărind cu stricteţe fluxul tehnologic. 
Staţia este situată pe malul stâng al Râului Mare, imediat în aval de baraj şi are o capacitate 
de tratare de 700 l/s şi este compusă din: 
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 -microsite cu rol de a reţine suspensiile din apa brută, în special microfloră şi faună 
acvatică (plancton) specifică apelor de lac (de acumulare); 
 -staţia de reactivi; 
 -decantoare suspensionale cu recircularea stratului de nămol, cu diametru de 30 m; 
 -filtre rapide deschise cu strat filtrant monogranular de nisip cuarţos şi crepine; 
 -rezervor de apă filtrată; 
 -staţie de clorinare care funcţionează cu clor gazos. 
 Staţia furnizează o cantitate medie lunară de 1,1 – 1,2 mil. m3 de apă potabilă 
populaţiei şi agenţilor economici începând de la Sântămăria Orlea până la Deva. 
 Din rezervorul de apă filtrată, după amestecul cu clor gazos, pleacă aducţiunea 
gravitaţională DN = 1000 mm cu lungimea de 39,9 km până la rezervoarele de 10.000 m3 
din Dealul Paiului – Deva, iar prin pompare spre oraşul Haţeg prin conducta de aducţiune 
Ø=400mm cu L = 3.990 m şi Ø = 200 mm şi L = 812 m la fabrica de bere. 
 Nălaţvad – sistemul de alimentare cu apă cuprinde un cămin de racord pe Str. 
Stadionului Haţeg, vană de separaţie şi conductă de aducţiune Dn 110, Pn 6 cu lungime de 
1500 m, un grup de pompare DAB tip KVC cu Q – 27 m3 / h, H = 25 m şi reţele de distribuţie 
a apei cu conducte Dn 110, Pn 6 cu lungime de 1800 m, Dn 63 – 750 m, 3 cămine de vane, 
100 branşamente individuale , 2 hidranţi. 
 Silvaşu de Jos – sistem de alimentare cu apă stradal cu cişmele cu un debit necesar 
de 340 m3 / zi. Sursa de apă: branşament Dn 100 din conducta magistrală Râul Bărbat – km 
27 + 530 m, care transportă apă brută spre Hunedoara. Apa parcurge prin curgere 
gravitaţională staţia de tratare şi intră în rezervorul de compensare de 100 m3 şi de incendiu 
54 m3. 
 Silvaşu de Sus – localitatea nu dispune de reţea de apă centralizată, populaţia 
alimentându-se prin fântâni săpate, cu debit insuficient, nepotabile, apa fiind din straturile 
freatice de suprafaţă care sunt infectate datorită deversărilor apelor reziduale din gospodării 
de creştere a animalelor din zonă. 

Canalizarea si epurarea apelor uzate: întreaga reţea de canalizare existentă cuprinde 
35,995 km (30,867 km canalizare menajeră şi 5,128 km canalizare pluvială). 

Canalizarea apelor se realizează prin conducte în lungime de 22,82 km prin sistemul 
de canalizare format din colectorul principal cu diametrul de Dn = 800 mm, Dn = 400 mm, Dn 
= 300 – 250 mm în lungime totală de 14,9 km. Transportul apelor uzate se realizează 
gravitaţional până la staţia de epurare, nefiind necesară o repompare. Staţia de epurare a 
apelor uzate este în curs de reabilitare. Colectarea apelor uzate se realizează prin sistemul 
mixt de canalizare. Evacuarea apelor uzate se face în Râul Galbena. 
 Alimentare cu gaze naturale: Oraşul Haţeg beneficiază de reţea de distribuţie a 
gazelor naturale care la nivelul anului 2009 cuprindea 31,7 km, cu un consum de 6.588 mii 
m3 din care 2.607 mii m3 pentru uz casnic. 

Alimentare cu energie termică: În prezent oraşul Haţeg nu are alimentare cu energie 
termică, încălzirea locuinţelor individuale realizăndu-se cu sobe cu combustibil solid sau 
gaze naturale, iar locuinţele colective cu centrale termice pe gaze naturale. În localităţile 
componente alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează prin centrale termice pe gaze 
şi/sau combustibil solid, sobe, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este constituit din 
lemne de foc, cărbuni, gaze naturale, GPL si curent electric. 

Alimentarea cu energie electrică: Oraşul Haţeg este alimentat cu energie electrică din 
Sistemul Energetic Naţional prin intermediul unei staţii de transformare de 110/220 kV. 
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Reţeaua de distribuţie medie tensiune din oraşul Haţeg însumează 21,5 km din care 3,5 km 
în cablu de 20 kV şi 18 km linie electrică aeriană. 
 
2.7 Economia  

Tara Hategului este un important centru al industriei energetice prin finalizarea 
Sistemului Hidroenergetic Râu-Mare Retezat. 

Meşteşugurile, industria lemnului, materialelor de constructii si alimentara practicate 
inca din cele mai vechi timpuri in aceste locuri au făcut ca zona să fie una importantă si 
vestită în tara nostra. In urma trecerii la economia de piaţa, din cauza slabei tehnologizări a 
lipsei de fonduri, productia a scazut in urma restructurarilor rezultand un numar foarte mare 
de şomeri. Procesul de privatizare si de noi investitii se desfasoara greoi datorita lipsei de 
interes din partea investitorilor si a politicilor fiscale, financiare si bancare din prezent in 
aceasta zona.  

Cele mai importante activităţi economice din zonă sunt desfăşurate de Sucursala 
Haţeg a SC Hidroelectrica SA, care coordonează activitatea celor 11 microhidrocentrale de 
pe Râu Mare, sucursala SC Hidroconstrucţia SA şi de fabrica de bere din Haţeg a grupului 
Brau Union. În afara acestora, mai există firme de îmbuteliat gaz lichefiat, construcţii civile, 
confecţionarea de tâmplărie din aluminiu şi PVC, firme de exploatare forestieră. Capitalul 
străin este prezent printr-o fabrică franceză de prelucrare a melcilor şi una italiană care se 
ocupă cu achiziţionarea şi prelucrarea ciupercilor. 

Repartizarea pe sectoare economice este următoarea: 
• Industrie: 63 firme 
• Servicii :158 firme 
• Comerţ: 267 firme 
• Construcţii : 79 firme 
• Agricultura : 25 firme 

 
2.8 Turismul  

Turismul reprezinta o componenta importanta in economia locala. Ţara Haţegului este 
o zonă de interes turistic datorită potenţialului istoric, cultural şi a cadrului natural. 
Infrastructura turistică cuprinde o serie de pensiuni, hoteluri, moteluri înregistrate pe raza 
oraşului şi a localităţilor componente, unităţi de alimentaţie publică, obiective turistice, 
istorice şi culturale 

Cel mai vizitat obiectiv este Mănăstirea Prislop amplasata la 13 km nord-vest de 
Haţeg. Aceasta a fost  întemeiată de călugarul Nicodim, în 1404, cu sprijinul domnitorului 
Mircea cel Bătrân. Părintele Arsenie Boca este considerat al treilea ctitor al mănăstirii pentru 
că, timp de 41 de ani cât a fost stareţ şi, apoi, duhovnic al mănăstirii, a reorganizat-o, a 
reconstruit-o şi a pictat-o, dându-i strălucirea de astăzi. Din 1976, Prislopul este mănăstire de 
maici.  
Alte destinatii vizitate anual de mii de turisti sunt: 

• Parcul Naţional Retezat, Declarat Parc Naţional în 1935 cu peste 80 lacuri glaciare si 
o multime de cabane si situri turistice 

• Rezervaţia de zimbri, la 3 km de oraş pe DN66, cea mai renumită rezervaţie de 
creştere a zimbrilor, cu activitate incepand din anul 1958 

• Biserica Sfântul Nicolae din Densuş, construită în sec. XII pe un sit din sec. IV. 
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• Sarmizegetusa, ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa se află la 17 km. de Haţeg.  Din 
anul 108 şi până în 271 a fost cea mai importantă metropolă de pe teritoriul Daciei Romane. 

• Cetatea Colt şi Mănăstirea Cetatea Colţ, situată în comuna Râu de Mori 
• Geoparcul Dinozaurilor, arie naturală declarată parc natural in 2004 iar din 2005 

geoparcul a fost acceptat în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua Globală (sub 
egida UNESCO). 

• Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina cu o suprafaţă totală de 10.000 ha. 
 
2.9 Managementul deseurilor.  

Serviciul de salubritate este asigurat de operator privat – S.C. BUCURA PREST S.A. 
unde Consiliul Local al Oraşului Haţeg este acţionar majoritar, operator care colectează 
deşeurile menajere de la instituţiile publice, gospodării şi locuinţe colective.  

Deşi există recipienţi de colectare selectivă a deşeurilor, aceasta nu se face cu maşini 
separate. Astfel, deşeurile reciclabile sunt amestecate cu deşeurile menajere şi apoi sunt 
separate in staţia de sortare, de unde sunt imparţite : 

• carton şi hârtie la VRANCARD Vrancea 
• plasticul la SC CADEL PLAST GROUP Hunedoara 
• deşeurile care se distrug merg la PREGOTERM SA Vulcan  
• deşeurile inerte,moloz vegetale la deponeul din localitate 

 
Deponeul actual de deşeuri de pe teritoriul localitatii, cu suprafata de 2 ha, este 

considerat neconform. Acesta are depozitate o cantitate de 456288 m3 de deseuri, 
Orasul Hateg este in prezent inclus in proiectul : Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Hunedoara, alaturi de celelalte orase si municipii din judeţ.  
 
2.10 Mediu. Calitatea factorilor de mediu: aer, apa  si sol.  

Zona Ţara Haţegului este în general o zonă mai puţin poluată. Principalele surse de 
poluare, cu impact asupra mediului sunt S.C.” Refractara” S.A. Baru Mare şi traficul rutier.  

Pe teritoriul oraşului Haţeg nu există surse de poluare industrială, poluarea datorându-
se traficului rutier, lipsei parţiale a canalizării şi praful adus din zonele agricole si a depozitării 
deşeurilor menajere in locuri neamenajate. 

Principalele spaţii verzi existente in oraşul Haţeg sunt:  
• Parcul Copiilor – 5.500 m2,  
• Parcul Central – 2.800 m2,  
• Parc Billa – 4.500 m2,  
• Stadion – 28.360 m2. 

 
În intravilanul oraşului există şi alte spaţii verzi create şi întreţinute de autoritate: 

•••• spaţii verzi publice cu acces public: grădini, scuaruri, fâşii plantate; 
•••• spaţii verzi publice cu folosinţă specializată: spaţii verzi aferente dotărilor publice 

(grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare, protecţie socială, instituţii, edificii, unităţi de cult, cimitire) şi 
baze sportive; 

•••• spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă (câte 15 m de la albia minoră pe ambele 
maluri ale cursuilor de apă cadastrale – 5 km şi câte 5 m de la albia minoră pe ambele maluri 
ale cursurilor de apă necadastrale – 5 km); 
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•••• culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică (LEA, staţii de transformare, 
magistrale de gaz, SRM gaz, captări de apă, conducte de aducţiune, rezervoare de apă, căi 
de circulaţie rutieră şi feroviară). 

Toate acestea contribuie la reducerea cantităţii de dioxid de carbon din atmosferă şi la 
îmbunătăţirea calităţii mediului inconjurator. 

 
Calitatea factorilor de mediu: aer, apa si sol*  
Calitatea aerului: Monitorizarea calităţii aerului a pus în evidenţă existenţa unei poluări 

cu pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile. Dacă înainte de anul 2000 se înregistrau 
valori ce depăşeau limitele impuse de STAS 12.574/87, în ultimii ani aceste valori au scăzut 
sub concentraţiile maxime admise. În ceea ce priveşte monitorizarea calităţii aerului în oraşul 
Haţeg, valorile concentraţiilor medii anuale pentru aceiaşi indicatori s-au încadrat în limitele 
admise de STAS 12.574/87. 

Calitatea aerului este alterată din cauza traficului rutier, prin emisia de noxe, praful 
datorat străzilor neasfaltate dar şi activităţilor economice şi lucrărilor de construcţii. O emisie 
mare de pulberi în aer se realizează şi prin antrenarea prafului din zonele agricole şi din 
cauza drumurilor de exploatare agricolă neamenajate. 

Calitatea apei : Râul Strei este principala arteră hidrografică care drenează zona 
Haţeg. Analizând valorile medii anuale pentru toţi indicatorii de calitate specifici celor trei 
mari grupe (“regimul de oxigen”, “mineralizarea ”, “substanţe toxice”), apele râului Strei se 
încadrează în categoria I-a de calitate.  

Pânza freatică este susceptibilă de a fi poluată ca urmare a scurgerii levigatului 
rezultat de pe platformele de gunoi neamenajate. 

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri necontrolate direct în 
apelel curgătoare de la unităţile de producţie şi gospodăriile individuale. Calitatea apelor 
subterane poate fi alterată din pricina lipsei parţială de canalizare şi folosirea în gospodării a 
foselor impropriu realizate. Poluarea apei râurilor se face prin deversarea deşeurilor 
menajere şi prin apa de infiltraţie de pe terenurile agricole fertilizate cu îngrăşăminte chimice. 

Calitatea solului: Principala sursă de poluare şi degradare a solului o constituie 
deşeurile mixte (menajere, industriale). 

Caracteristicile situaţiei actuale a depozitării deşeurilor sunt : 
•••• în oraşul Haţeg, colectarea deşeurilor menajere, industriale, periculoase, stradale se 

face în mod neselectiv; 
•••• mijloacele de transport sunt invechite şi depăşite şi nu asigură un transport igienic; 
•••• rampa de depozitare a deşeurilor a oraşului Haţeg nu întruneşte condiţiile normelor în 

vigoare, în ceea ce priveşte amplasarea şi amenajarea ; 
•••• în mediul rural, depozitarea deşeurilor se face frecvent în locuri improprii, de obicei pe 

marginea cursurilor de apă, acumularea gunoaielor în timp având un efect negativ datorită 
poluării apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice din care se alimentează fântânile din 
gospodării şi colmatării albiilor, cu risc de inundaţii. 
(* surs : PATZI - Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal Ţara Haţegului – Geoparcul Dinozaurilor) 

 
2.11 Sănătatea 

Infrastructura de sănătate cuprinde: 
•••• 1 spital orăşenesc; 
•••• 1 farmacie cu circuit închis; 
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•••• 4 farmacii private; 
•••• 1 dispensar TBC; 
•••• 8 cabinete de medicină de familie; 
•••• 7 cabinete stomatologice; 
•••• 4 cabinete medicale în reţeaua de învăţământ  
•••• 1 dispensar veterinar 

 
2.12 Flora si fauna  

Vegetaţia prezintă o etajare în funcţie de altitudine. 
Etajul alpin şi subalpin ocupă arealele cele mai înalte ale munţilor, la peste 1.800 m, 

fiind caracteristice pajiştile naturale ce alternează cu tufărişuri de smirdar, afin, jneapăn, 
ienupăr etc. 

Etajul pădurilor de foioase şi de amestec cu răşinoase, situat între 1.300 şi 700m, 
ocupă suprafeţe mari şi este format din fag, ulm de munte, paltin, frasin şi în care apar şi 
exemplare de brad şi molid. În zona depresionară şi pe pantele dealurilor joase se întâlnesc 
pădurile de fag, de cer şi de gârniţă în amestec cu gorun, stejar şi carpen. La altitudini mai 
joase de 700 m, vegetaţia naturală este formată din pajişti, fâneţe şi pâlcuri izolate de păduri 
de stejar şi fag. 

De remarcat că zona studiată include în bună parte Parcul Naţional Retezat unde se 
găsesc numeroase şi variate elemente de floră de interes ştiinţific (specii endemice, specii 
de orhidee, floare de colţ, arginţică etc.). Vegetaţia azonală este specifică luncilor şi 
mlaştinilor. 

În luncile neamenajate – Valea Galbena, Râul Mare, Valea Slivuţ - se dezvoltă 
zăvoaie edificate de salcii şi răchite, dezvoltate mai ales pe văile secundare, asociaţii de 
amestec întâlnite în lungul cursurilor mari de apă, fragmentate, ruderalizate şi modificate prin 
plantaţii. Pe cursurile secundare, la contactul cu rama muntoasă apar formaţiuni de anin 
negru. 
 

Fauna este bogată şi foarte eterogenă, adaptată în cea mai mare parte condiţiilor de 
viaţă ale domeniului forestier, multe dintre specii fiind de interes cinegetic. Cele mai 
reprezentative specii faunistice sunt capra neagră, cerbul carpatin, ursul, căpriorul, râsul, 
veveriţa, lupul, pisica sălbatică, cocoşul de munte, iepurele etc., în majoritate ocrotite de 
lege. 

Marmota a fost colonizată în masivul Retezat. 
Nevertebratele sunt reprezentate de un număr de 1.750 specii, dintre care 35 sunt 

endemice, iar alte 91 sunt noi pentru fauna României. Dintre lepidoptere (insecte cu 4 aripi - 
fluturi) au fost identificare aproximativ 1.000 specii. 

Vertebratele sunt reprezentate de un număr de cel puţin 150 specii, grupate astfel: 
ciclostomi – 1, peşti – 10, batracieni – 6, reptile – 9, păsări – peste 150, mamifere – 26. 

Dintre reptile două specii sunt considerate rare şi periclitate: şarpele lui Esculap şi-
vipera cu corn. 

În Retezat trăiesc specii rare de păsări cum ar fi:  ciocârlia urecheată, acvila de 
munte, acvila ţipătoare mică, şoimul călător, lăstunul de stâncă. 

Alte speciile de păsări – cheie pentru pădure sunt: ciocănitoarea cu spate alb, 
muscarul mic, muscarul gulerat. Prezenta acestor specii indică faptul că pădurile din Retezat 
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sunt naturale şi au o mare biodiversitate. Este bine reprezentată avifauna caracateristică 
pădurilor boreale de conifere. Pesterile sunt populate cu colonii de lilieci. 

Pădurile adăpostesc şi o populaţie numeroasă de mamifere mici. Densitatea mare a 
rozătoarelor asigură o resursă importantă de hrană pentru unele mamifere carnivore şi 
păsări răpitoare. Râurile din Retezat sunt populate de peşti ca: păstrăvi, moioagă, zglăvoc, 
cicar, dunariţă, iar pe malurile lor trăiesc vidre. 
 
2.13 Arii naturale protejate  

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei 
sălbatice este ocrotit prin Legea nr. 236/2000, care constituie garantarea conservării şi 
utilizării durabile a patrimoniului natural. 

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului care se întinde pe o suprafaţă de 23.941 ha; 
acesta include pădurea Slivuţ - arie naturală protejată de interes naţional, categoria a IV 
IUCN (rezervaţie naturală de tip botanic), 40 ha care cuprinde şi Rezervaţia de Zimbri. 

Pădurea Slivuţ reprezintă un ecosistem natural cu quercinee xeroterme, rest al unor 
întinse suprafeţe de pădure iniţială de stejari, dar care au fost defrişate datorită extinderii 
activităţilor agricole specifice pentru zonele colinare de pe rama Depresiunii Haţegului. Din 
anul 1958, în zona s-a creat în această pădure o rezervaţie de zimbri a cărei custodie o are 
ocolul Silvic Haţeg. Aceasta este Sit Natura 2000 ROSCI0236 Strei – Haţeg – 33 % din UAT 
Oraşul Haţeg.  
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3. Inventarul emisiilor de carbon CO 2 (IRE) 

 
3.1 Metodologie de inventariere  

 
Având în vedere că la nivelul anului 1990 nu au existat date statistice necesare pentru 

elaborarea inventarului de emisii şi că datorită condiţiilor economice şi politice au fost 
înregistratate numeroase transformări adminstrative şi legislative, culminând cu aderarea 
României la Uniunea Europeană, s-a considerat că cele mai evidente şi exacte date ar putea 
fi colectate la nivelul anului 2013.  

 
 
 
 
 
Prin urmare, „Inventarul de Referinţă al Emisiilor” include date privind consumurile din 

sectoarele relevante provenite de la distribuitorii de utilităţi şi de la administraţia locală pentru 
acest an. Totodată, anul de referinţă reprezintă anul cu care vor fi comparate reducerile de 
emisii realizate în 2020. 

 
Datorită influenţei reduse pe care Autoritatea Locală o poate exercita, sectorul 

agricultură a fost exclus din acest inventar; pe viitor, pe masură ce se va acumula mai multă 
experienţă şi se vor înţelege foarte bine mecanismele care trebuiesc aplicate pentru 
reducerea emisiilor de CO2, comunitatea locală îşi va îndrepta atenţia şi către acest sector, 
dacă va considera oportun. De asemena s-a optat pentru excluderea sectorului industrial si a 
transportului feroviar, deoarece autoritatile locale nu pot influenta consumurile de energie din 
aceste sectoare. 

Inventarul de Referinţă al Emisiilor întocmit la nivelul oraşului Haţeg, constituie baza 
pe care s-a fundamentat Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă în vederea atingeri 
ţintelor stabilite prin aceasta.  

În Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE) sunt evaluate consumurile de energie ale 
diferitelor sectoare, pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, impactul asociat consumului 
de energie exprimat în emisii de CO2, date care centralizate au evidenţiat aportul şi impactul 
fiecărui sector în parte, diferenţiind în acest mod orientarea către măsuri de reducere, 
respectiv de adaptare la efectele schimbărilor climatice, putând face o prioritizare mai bună a 
măsurilor.  

Inventarul emisiilor de CO2 s-a realizat conform normele metodologice şi ghidului 
recomandate de Secretariatul Convenţiei Primarilor, disponibil pe www.eumayors.eu.  

La nivelul institutiilor publice aflate in subordinea Primăriei nu a existat o preocupare 
pentru gestionarea consumurilor de energie, de arhivare, pastrare si analiză a facturilor de 
energie electrica sau gaze naturale, pentru fiecare institutie in parte, si pe ani calendaristici, 
cu evidentierea sumelor pentru fiecare tip de energie. 

În ”Inventarul emisiilor de baza” realizat pentru anul de referinta  sunt evaluate 
consumurile de energie în principalele domenii de activitate şi corespunzător cantitatea de 
CO2 emisă in atmosferă. Inventarul serveşte ca referinta pentru ţintele stabilite de reducere a 
emisiilor de CO2 cu cel puţin 20% pana în anul 2020. 

Anul de referinţă pentru inventarul emisiilor de carbon este 2013. 
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Inventarul de baza al emisiilor porneste de la datele de activitate (consumul final de 
energie de pe teritoriul autoritatii locale) si factorii de emisie, care cuantifica emisiile pe 
unitate de activitate. 

In cadrul PAED s-a utilizat factorul „standard” de emisie in conformitate cu principiile 
IPCC, raportarea s-a facut în emisii echivalente de tone CO2, iar consumurile finale de 
energie sunt analizate în urmatoarele domenii principale: 

•••• cladiri, echipamente/instalaţii şi industrii 
o cladiri municipale, echipamente/instalaţii 
o cladiri tertiare, echipamente/instalaţii 
o cladiri rezidentiale/locuinte   
o iluminat public: municipal, rutier, arhitectural 

•••• transport 
o transport municipal (flota proprie) 
o transport public 
o transport privat si comercial 

•••• altele 
o tratarea şi alimentarea cu apă potabilă 
o gestiunea apelor uzate 
o gestiunea deşeurilor 
o producţia locală de electricitate 

 
Factori de emisie şi conversie utilizaţi:  

 
Factor de emisie standard U.M. Tip combustibil 
0,701 t CO2/MWh Electricitate consumată 
0,249 t CO2/MWh Benzină pentru motoare 
0,267 t CO2/MWh Motorină, Gazolină 
0,202 t CO2/MWh Gaz natural 
0,231 t CO2/MWh GPL 
0,330 t CO2/MWh Deşeuri  
0,101 t CO2/MWh Lemn 
0 t CO2/MWh Biocarburant 

 
Pentru sectorul transport, datele de activitate pentru fiecare tip de combustibil şi de 

vehicul, în conformitate cu metodologia prezentată în ghidul „Cum să pregăteşti un Plan de 
Acţiune privind Energia Durabilă (PAED)”, editat de Biroul Convenţiei Primarilor, au fost 
calculate cu ajutorul formulei: 

 
Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = distanţă parcursă [km] x consum mediu [l/km] x 
factor de conversie [kwh/l]. 

 
Factori de conversie pentru cele mai obişnuite tipuri de combustibil pentru transport : 

Combustibil Factor de conversie [kWh/l] Factor de conversie [MWh/t] 
- benzină 9,2 13,1 
- motorină 10,0 11,6 
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Datele de consum specifice (pe locuinţe, pe mp de clădire) au fost comparate cu date 
similare de la nivel naţional sau european, rezultând concluzii privind zonele principale de 
intervenţie din planul de acţiuni. 

 
3.2 Evaluarea principalelor sectoare generatoare de  emisii de carbon  

 
Principalele sectoare generatoare de emisii de carbon asupra carora Autoritatea 

poate interveni şi aplica politici de eficientizare energetică sunt: clădirile, instalaţiile publice, 
iluminatul pubic, transporturile şi managementul deşeurilor. 

 
Aceste sectoare se confruntă cu o serie de probleme generale: 

•••• majoritatea cladirilor, municipale şi rezidenţiale sunt neizolate şi au consumuri mari 
pentru incălzire 

•••• multe clădiri au tâmplăria de lemn, neetanşă, cu pierderi mari de caldura  
•••• există puţine mijloace de reglare a furnizarii de caldura şi nu se poate face o 

optimizare energetica intre necesar si consum 
•••• in unele încaperi, datorita lipsei dispozitivelor de reglaj a temperaturii, se inregistreaza 

temperaturi interioare peste limita proiectată, creând disconfort termic şi risipă de energie. 
•••• nu exista surse alternative de producere a energiei electrice sau termice care sa 

scada efortul financiar al municipalităţii in functie de anotimp. 
•••• nu exista o abordare coerenta privind gestionarea consumurilor şi eficientizarea 

utilizarii energiei electrice si termice 
 
Ponderea importanta a reducerilor de costuri cu energia poate proveni din imbunatatiri 

ale eficientei energetice, dar si din modernizarea sau schimbarea surselor traditionale de 
energie consumata si posibilitatea de cuplare la alte surse de energie. 

Prin aplicarea unor programe de eficientizare energetica asupra consumatorilor aflati 
in subordinea autoritaţii locale se va putea realiza o creştere semnificativa a randamentului 
acestor consumatori, concomitent cu reducerea consumului de energie fara a se reduce 
confortul utilizatorilor . 

 
Sector cl ădiri, echipamente/instala ţii şi industrii  
 
Clădiri. 

Performanţa energetică a clădirii este definită în Legea nr. 372/2005 şi reprezintă 
energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesitaţilor legate de utilizarea 
normală a clădirii, necesitaţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de 
consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină 
conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin mai mulţi indicatori numerici ce indică 
consumul specific de energie al clădirii în kWh/m2/an, emisiile de CO2 aferente şi încadrarea 
într-o clasă energetică. 

Prin legistaţia in vigoare privind performanţa energetică a clădirilor, sunt stabilite 
cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi şi pentru clădirile existente 
supuse unor lucrări de modernizare, precum şi obligaţiile privind inspecţia energetică a 
cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire. 
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Factorii principali care influenţează consumul de energie al unei clădiri sunt :  
•••• performanţa anvelopei clădirilor (izolaţia termică, etanşeitatea la aer, suprafaţa şi 

orientarea suprafeţelor vitrate);  
•••• modul de utilizare al clădirilor şi instalaţiilor aferente (cladiri cu ocupare continuă sau 

cu ocupare discontinuă)  
•••• factorii climatici exteriori (temperatura exterioară de calcul) 
•••• eficienţa instalaţiilor de incalzire/răcire şi ventilare cu care este dotată cladirea; 
•••• consumul şi modul de preparare a apei calde menajere  
•••• capacitatea de a beneficia de pe urma aportului de căldură iarna şi limitării sale vara;  
•••• eficienţa in utilizarea iluminatului natural;  
•••• caracteristicile aparatelor şi instalaţiilor electrice şi de iluminat.  

 
Descrierea fondului de cl ădiri din ora şul Ha ţeg 
Împreună cu reprezentanţii Primăriei s-au analizat categoriile de clădiri asupra cărora 

se pot aplica planuri de acţiune pentru eficientizare energetică şi care vor fi incluse în PAED 
şi anume: 

•••• Clădiri aflate sub autoritatea Consiliului Local împărţite în subcategoriile: 
o Clădiri publice şi administrative 
o Clădiri ale unităţilor de învăţământ 

•••• Clădiri rezidenţiale 
•••• Clădiri din sectorul terţiar. 

 
Cladiri municipale: 

În implementarea politicilor pentru eficienţă energetică, un rol important îl are 
intervenţia la nivelul clădirilor aparţinând organismelor publice.  

Pentru aplicarea acestor prevederi, toate departamentele administrative ale 
administraţiei publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului clădirile încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, care, la 
31 decembrie 2015, au suprafeţe utile totale de peste 250 mp, întocmesc inventarul 
acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru realitatea şi exactitatea datelor, şi îl pun 
la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet. Inventarul cuprinde 
următoarele informaţii:  

a) suprafaţa totală, în metri pătraţi;  
b) datele energetice relevante.  
Organismele publice, inclusiv cele organizate la nivel regional şi local, precum şi 

organismele care se ocupă de locuinţele sociale reglementate de dreptul public sunt 
încurajate, potrivit competenţelor şi structurilor administrative ale acestora:  

•••• să adopte un plan de eficienţă energetică, de sine stătător sau ca parte a unui plan 
general privind clima sau mediul, care să conţină obiective şi acţiuni specifice privind 
economia de energie şi eficienţa energetică, în vederea respectării rolului de exemplu al 
clădirilor administraţiei publice.  

•••• să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice;  
•••• să utilizeze, după caz, societăţi de servicii energetice şi contracte de performanţă 

energetică pentru a finanţa renovările şi a implementa planurile de menţinere sau de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice pe termen lung.  
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Clădiri publice şi administrative 
Cele mai importante cladiri administrative sunt: Sediul Primăriei, Spitalul Oraşenesc 

Haţeg, Casa de Cultură şi Sala de Sport. Acestea au un consum mare de energie pentru 
asigurarea functionării, dar totodată au şi un potenţial substanţial de a realiza economii de 
energie prin aplicarea mai multor masuri de creştere a eficienţei energetice. 
Inventarul cladirilor publice, cu suprafeţe construite, anul construirii si tipul structurii se 
gaseşte in tabelul din Anexa nr. 1 Inventarul cladirilor publice administrative 

Consumurile de energie şi emisiile de carbon specifice, sunt preluate din Certificatele 
de Performanţă Energetică, ce au fost intocmite prin grija Autorităţii, pentru aceste clădiri. 

 
Clădiri ale unităţilor de învăţământ 
În oraşul Haţeg procesul educaţional se desfăşoară intr-un număr de 8 unitati, din care 1 
Liceu, 5 şcoli şi 3 grădiniţe, conform Anexa nr. 2 Inventarul cladirilor publice pentru educaţie 

Cladirea care adaposteşte Colegiul Naţional I. C. Brătianu este construită în anul 1912 
şi este declarat clădire monument istoric clasă B. Din aceasta cauză, intervenţiile pentru 
creşterea eficienţei energetice, ce se pot face asupra clădii sunt limitate. In aceeaşi situaţie 
se află şi clădirea Şcolii Gimnaziale Ovid Densuşianu. 

Clădirea Şcolii Gimnaziale Aron Densuşianu este construita in 1982, are o structură 
de rezistenţă din cadre şi pereţi din BCA. Imobilul a fost reabilitat, are o izolaţie la exterior de 
5 cm de polistiren, şi un consum redus de energie pentru încălzire.  

Celelalte clădiri ale şcolilor şi grădiniţelor sunt din cărămidă, nu sunt izolate, ferestrele 
şi uşile exteriore sunt din lemn iar incălzirea se face in unele cazuri cu sobe cu lemne. 
Acestea au un consum mare de energie si necesită lucrari de reparaţii si de reabilitare 
termica. 

În ultimii ani s-au făcut puţine lucrări de reabilitare termică a cladirilor publice, din 
cauza resurselor limitate ale bugetului local. În anul 2014-2015 s-a inlocuit tâmplaria de lemn 
cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant la Cămin Cultural Silvaşu de Jos şi la Biblioteca 
orăşenească Haţeg, realizându-se o economie la combustibilul folosit la incălzire şi o 
creştere a confortului interior. 

Pentru clădirile publice se vor promova investiţii şi lucrări dedicate reabilitării termice, 
modernizării instalaţiilor de producere a căldurii şi de instalare a unor sisteme de 
automatizare a echipamentelor de utilizare energie electrică/termică, îmbunătăţirea 
sistemului de iluminat interior şi automatizarea acestuia. Pentru clădirile noi, se vor aplica 
reglementările legale astfel încât, toate clădirile noi să fie proiectate şi executate cu 
performanţe energetice superioare, in conformitate cu Legea 372/2005 si Reglementărilor 
tehnice din „ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor", indicativ C 107-2005, actualizat in 2011. 

Scoala Generala Aron Densuşianu Haţeg a beneficiat de lucrari de reparaţii exterioare 
şi reabilitare termică, în baza contractului nr.167/2008 incheiat cu societatea SC ROMADRIA 
PREST CONSTRUCT SRL. S-a inlocuit tâmplăria exterioară cu una eficientă energetic, şi s-
au placat pereţii exteriori cu polistiren expandat de 5 cm. După reabilitare cladirea s-a 
incadrat în clasa energetică B, cu un consum pentru încălzire de 104 kWh/m2/an. Valoarea 
lucrării a fost de 260977,00 lei şi a fost finanţată de la bugetul de stat. 
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Consumurile finale de energie şi emisiile de CO 2 pentru clădirile municipale: 
nr crt Cladire Sutil 

total 
[m2] 

Consum mediu de energie 
[kWh/m2an] 

Consum de 
energie total 

[MWh/an] 

Factorul de 
emisi 

 
[tCO2/MWh] 

Emisii totale 
de CO2  

 
[t/an] 

0 1 2 3 4 5 6 8 
1 Sediu Primărie 1813 incalzire gaz  221,9 402,3 0,202 81,3 

preparare ACM 
gaz  

8,3 15,0 0,202 3,0 

climatizare electric  2,13 3,86 0,701 2,7 
iluminat electric 2,13 3,86 0,701 2,7 

TOTAL 425,0  89,7 
2 Colegiul Naţional 

I.C. Brătianu 
3383 incalzire gaz  239,8 811,2 0,202 163,8 

preparare ACM 
gaz  

50,4 170,5 0,202 34,4 

climatizare electric  0,31 1,0 0,701 0,7 
iluminat electric 2,13 7,2 0,701 5,0 

TOTAL 989,9  203,9 
3 Spitalul Oraşenesc 

Haţeg 
5160 incalzire gaz  347,5 1793,1 0,202 362,2 

preparare ACM 
gaz  

57,42 296,3 0,202 59,9 

iluminat electric 7,81 40,3 0,701 28,3 
TOTAL 2129,7  450,4 

4 Casa de Cultură 569 incalzire gaz  313,0 178,1 0,202 36,0 
iluminat electric 3,67 2,1 0,701 1,5 

TOTAL 180,2  37,5 
5 Scoala Gimnazială 

Aron Densuşianu 
2058 incalzire gaz  104,6 215,3 0,202 43,5 

preparare ACM 
gaz  

33,5 68,9 0,202 13,9 

iluminat electric 11,9 24,5 0,701 17,2 
TOTAL 308,7  74,6 

6 Scoala Gimnazială 
Ovid Densuşianu 

1315 incalzire gaz  240,0 315,6 0,202 63,5 
preparare ACM 
gaz  

33,5 44,1 0,202 8,9 

iluminat electric 11,9 16,6 0,701 10,9 
TOTAL 376,3  83,3 

7 Gradinita cu 
program normal,  
Gradinita cu 
program prelungit 

970 incalzire gaz  240 232,8 0,202 47,0 
preparare ACM 
gaz  

50 48,5 0,202 9,8 

iluminat electric 11,9 11,5 0,701 8,1 
TOTAL 292,8  64,9 

8 Creşa, 
Cantina Sociala,  
Biblioteca 

620 incalzire gaz  240,0 148,8 0,202 30,0 
preparare ACM 
gaz  

50,0 31,0 0,202 6,3 

iluminat electric 8,0 4,9 0,701 3,5 
TOTAL 184,7  39,8 

        
9 Sala Sport 

 
1480 incalzire gaz  200,0 296,0 0,202 59,8 

preparare ACM 
gaz  

50,0 74,0 0,202 14,9 

iluminat electric 8,0 11,8 0,701 8,3 
TOTAL 381,8  83,0 

10 Sediu Pompieri, 
Sediu Crucea Rosie 
Serviciu 
Administrare 

740 incalzire gaz  240,0 177,6 0,202 35,9 
preparare ACM 
gaz  

30,0 22,2 0,202 4,5 

iluminat electric 8,0 5,9 0,701 4,2 
TOTAL 205,7  44,6 

11 Muzeu, 
Camin Silvaşul de 
Jos,  
Camin Silvaşul de 

1304 
 

incalzire sobe 
lemn functionare 
discontinua 20% 

220,0 57,4 0,364 20,9 

iluminat 8,0 2,1 0,701 1,5 
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Sus, 
Cămin Nalaţvad 

functionare 
discontinua 20% 

TOTAL 59,5  22,4 
12 Şcoala Generală 

Silvaşul de Jos, 
Şcoala Generală 
Silvaşul de Sus, 
Scoala Generală 
Nălaţvad 
+ grădiniţă 

660 incalzire sobe 
lemn 

240 158,4 0,364 54,6 

preparare ACM 
electric 

30 19,8 0,701 13,9 

iluminat electric 11,9 7,8 0,701 5,5 

TOTAL 186,0  74,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cladiri rezidentiale: 
La nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2013, se înregistrau urmatoarele date: numar 

de locuinte =199274, camere de locuit=482593, iar suprafaţa locuibilă=8488,6 mii m2. * 
(*sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică - HUNEDOARA ) 

Conform recensământului din anul 2011 în oraşul Haţeg se înregistra un număr de 
4213 de locuinţe conventionale. Acestea sunt dotate cu:  

•••• instalaţii de alimentare cu apă în proporţie de 94,8%,  
•••• instalaţii de canalizare în proporţie de 93,9%, 
•••• instalaţii electrice în proporţie de 99,1%, 
•••• instalaţii de încălzire centrală în proporţie de 56,4%. 

Datorită faptului că, după anul 1989 o mare parte a stocului de locuinţe a fost supus 
vânzării către populaţie, în majoritatea lor locuinţele sunt în proprietate privată – 98,4%, 
restul fiind locuiţe ale statului, private de grup sau aparţin de diverse culte religioase. În 
România, procentul de locuinţe proprietate personală este de 90,5%. 

Între anii 1963 – 1989 s-au construit şi dat in folosinţa un numar de 58 de blocuri cu 
un numar total de 2335 de apartamente. Blocurile de locuinţe construite în respectiva 
perioada erau gândite cu apartamente cu 1-2, 3 şi mai rar 4 camere, costurile de execuţie 
reduse constituind principalul criteriu, în detrimentul aspectului, al termoizolaţiei şi al 
eficienţei energetice. Suprafaţa desfăşurată a blocurilor de locuinţe este 82109m2. Suprafaţa 
utilă a apartamentelor este 68150 m2. 

Incalzirea apartamentelor si prepararea apei calde de consum se face local, cu 
centrale termice proprii sau cu diverse aparate cu funcţionare pe curent electric; în oraş nu 
mai există sistem de termoficare centralizat. 

Clădirile, blocuri de locuit au o vechime de 25-50 de ani şi necesită în general reparaţii 
ale sistemelor de alimentare cu utilităţi şi ale faţadelor. 

În ultimii ani au fost realizate diverse lucrări de investiţii ale proprietarilor în domeniul 
izolarii termice a locuinţelor, majoritatea rezumându-se la inlocuirea tâmplariei din lemn cu 
tâmplarie eficienta din PVC cu geam termoizolant şi închideri de balcoane. 

TOTAL consum de energie pentru sector clădiri municipale  = 5720,3 [MWh/an]  
TOTAL emisii de CO 2 pentru sector cl ădiri municipale = 1268,1 [tCO 2/an] 
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A fost realizată o singură lucrare de reabilitare din fonduri publice, blocul S1, str. 
Tudor Vladimirescu, Haţeg. Reabilitarea s-a facut în anul 2011, a costat 126129,86 lei fără 
TVA şi a fost finanţată de la bugetul local. 

Pe teritoriul oraşului se gasesc si un numar de 1878 de locuinţe individuale. Încălzirea 
acestora se face cu centrale termice sau sobe, pe gaz sau pe lemne. Suprafaţa utilă a 
locuinţelor individuale este 147780 m2.  

Suprafaţa locuibilă totală în oraşul Haţeg este de 166,2 mii m2.  
 

Fig. 6 Indicele mediu de ocupare in judetul Hunedoara [persoane/m2Sloc] 

 
 

Consumurile finale de energie şi emisiile de CO 2 la clădirile rezidenţiale pentru 
încălzire/răcire, preparare apă caldă si iluminat: 
nr crt Cladire Sutil 

total 
[m2] 

Consum mediu de 
energie [kWh/m2an] 

Consum de 
energie total 

[MWh/an] 

Factorul de 
emisi 

 
[tCO2/MWh] 

Emisii 
totale de 

CO2  
[t/an] 

0 1 2 3 4 5 6 8 
1 apartamente 

in cladiri de 
locuit 
colective 

68150 incalzire gaz 
90% 

160,0 9813,6 0,202 1982,3 

incalzire 
electric 10% 

160,0 1090,4 0,701 764,3 

preparare ACM 
gaz 90%  

67,2 4121,8 0,202 832,6 

preparare ACM 
electric 10% 

67,2 457,9 0,701 320,9 

iluminat 100% 
electric 

13,9 947,3 0,701 664,1 

TOTAL 16431,0  4564,2 
2 cladiri de 

locuit 
individuale 

147780 incalzire gaz 
70% 

180,0 18620,3 0,202 3761,3 

incalzire cu 
lemne 30% 

180,0 7980,1 0,364 1904,0 

preparare ACM 
gaz 70%  

45,0 4655,1 0,202 940,3 

preparare ACM 
electric 20% 

45,0 1330,0 0,701 932,3 

preparare ACM 
cu lemne 10%  

45,0 665,0 0,364 242,1 

iluminat 100% 
electric 

9,8 1448,2 0,701 1015,0 

TOTAL 34698,7  8795,0 
 

Consum de energie sector rezidenţial încălzire, preparare ACM si iluminat: 51129,7[MWh/an] 
Emisii de CO2  sector rezidenţial încălzire, preparare ACM si iluminat: 13359,2[tCO2/an] 
 



Oraşul Haţeg - Plan de Acţiune privind Energia Durabilă PAED 2013-2020 
************************************************************************************************************************************************************** 

 

37 

La acestea se mai adaugă consumul de curent electric pentru functionarea aparatelor 
electrocasnice si consumul de gaz pentru gătit. 
- consum curent 45 kWh/luna/locuinţă : 4213 x 45 x12 = 2275,0 [MWh/an] 
- consum gaz pentru gătit 5 kWh/lună/locuinţă: 4213 x 5 x 12 = 252,8 [MWh/an] 
 
Emisiile de carbon aferente:  
- curent   2274,0 MWh/an x 0,701 [tCO2/MWh] = 1591,8 [tCO2/an] 
- gaz   252,7 MWh/an x 0,202 [tCO2/MWh]= 51,0 [tCO2/an] 
 
 
 
 
 
 

NOTA*: 
� Aria locuibila este aria încăperilor de locuit şi cuprinde aria dormitoarelor si a camerei de zi. 
� Aria utila  este aria desfaşurată a clădirii mai puţin aria pereţilor. 
� Aria desf ăşurat ă este aria tuturor nivelurilorunei clădiri 

(*sursa:STAS 4908/1985 Arii şi volume convenţionale) 

 
Cladiri tertiare: 

 
Clădirile, echipamentele şi instalaţiile din sectorul terţial (nemunicipal) vizează în 

primul rând clădirile publice de interes judeţean şi naţional (instituţii descentralizate), spaţii 
de servicii situate în special la parterul blocurilor de locuinţe, destinate diferitelor tipuri de 
servicii: birouri, sedii şi filiale ale unor instituţii financiare şi bancare, funcţiuni şi servicii 
diverse, partere comerciale.  

Acest sector este dificil de analizat şi evaluat, furnizorii de utilităţi publice analizând 
sectorul terţiar diferit unele de altele. Totuşi, pentru respectarea structurii IRE şi al PAED, 
acestui sector i-au fost incluse măsuri şi acţiuni, dificultăţile constând în monitorizarea în 
viitor a acestor clădiri, supuse tranzacţiilor comerciale şi circuitului civil al imobilelor.  

Clădirile din sectorul municipal şi terţiar (nemunicipal) pot fi însă foarte diferite prin 
gama de servicii pe care le oferă, mărime, formă, funcţiuni, materiale din care sunt 
construite, vechime diferită. Toate acestea influenţează în mod diferit consumul de energie şi 
posibilităţile de economisire a energiei. Totuşi, există anumite lucruri comune: consumul 
uneori excesiv de energie, determinate în special de pierderi. Aceste pierderi se 
înregistrează în domenii cum ar fi: iluminatul, încălzirea, sistemul de ventilaţie, condiţionare a 
aerului, echipamentele de birou.  

Standardele de consum pentru clădirile municipale şi terţiare pot oferi indicii pentru 
orice tip de clădire, în evaluarea performanţei reale, prin comparaţii ale consumurilor anuale 
ale energie exprimate în KWh/m2/an. De aceea certificarea energetică a clădirilor este 
esenţială.  

 
 
 
 
 

TOTAL consum de energie  pentru sector reziden ţial = 53657,5  [MWh/an]  
TOTAL emisii de CO 2 pentru sector reziden ţial = 15002,0 [tCO 2/an] 

 

TOTAL consum de energie estimat pentru sector cl ădiri ter ţiare = 10300,0 [MWh/an]  
TOTAL emisii de CO 2 estimat pentru sector cl ădiri ter ţiare = 2350,0 [tCO 2/an] 
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Aceste consumuri au ca surse de energie primară: energia electrică, gazul natural şi 
biomasa - lemnul pentru încălzire. 

Utilizarea surselor de energie regenerabilă trebuie susţinută, acesta contribind la 
reducerea consumului de energie din surse convenţionale avâd ca efect si diminuarea 
emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, protejând mediul înconjurător.  

Se constată că sunt necesare lucrari de reabilitare termică, presupunând 
termoizolarea peretilor exteriori, înlocuirea tâmplariei din lemn cu tâmplărie PVC, reabilitarea 
instalaţiilor interioare, utilizarea unor aparate cu consum redus de electricitate. 

Ca o concluzie generală, se poate afirma că legislaţia existentă in domeniu, 
favorizează creşterea performanţei energetice a clădirilor şi implicit reducerea emisiilor de 
bioxid de carbon şi că respectarea ei, are un impact pozitiv major asupra reducerii emisiei de 
bioxid de carbon în procesul de încălzire-răcire al imobilelor. 

 
Echipamente/instalatii. 

Compania S.C. APA PROD S.A. Deva asigură serviciile de alimentare cu apa si 
canalizare a oraşului Haţeg.  

Valoarea consumului specific in oraşul Haţeg, corespunde cu cel prevăzut de 
standardul românesc SR 1343-1/2006 - Alimentări cu apă, Determinarea cantităţilor de apă 
potabilă pentru localităţi urbane şi rurale care prevede un consum specific de apa de 100-
120 l/zi pe cap de locuitor.  

Cerinta de apa variaza în functie de numarul populatiei, de standardul de viata al 
consumatorilor (consumul fiind mai ridicat cu cât nivelul de trai este mai înalt), de gradul de 
dotare edilitara (consmul fiind mai ridicat la constructiile cu grad de confort mai mare), de 
marimea şi specificul zonelor industriale, de conditiile climaterice, precum şi de modalitatea 
de plata a serviciilor (global sau contorizat) şi de indicele de suportabilitate specific.  

Gradul de alimentare cu apa al locuinţelor din oraşul Haţeg, conform recensământului 
din 2011, este de 94,8%, fiind unul dintre cele mai ridicate din ţară.  

În ceea ce priveşte racordarea la reţeaua de canalizare, excluzând satele Silvaşu de 
Sus şi Silvaşu de Jos care nu sunt racordate, gradul de acoperire este de 93,9%.  

 
Fig.7 Gradul de alimentare cu apa în România 
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Compania S.C. APA PROD S.A are în derulare un proiect de anvergură in ce priveşte 
serviciile de alimentare cu apă si canalizare denumit: “Extinderea si Reabilitarea 
Infrastructurii de Apă şi Apă uzata în Judeţul Hunedoara (fără Valea Jiului). Master Plan 
pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) “ având ca perioadă de implementare 2014-
2020. 

Acesta este finanţat din Fonduri de Coeziune etapa a-II a, pentru perioada de 
finantare prin Programul Operaţional Sectorial POS Mediu 2014 –2020. 

 
Oraşul Haţeg este alimentat de la staţia de tratare apă din Sântămăria Orlea.  

 Staţia de tratare a apei aflată la Sântămăria Orlea captează apa din lacul 
hidrocentralei Haţeg şi o supune procesului de tratare urmărind cu stricteţe fluxul tehnologic. 
Staţia este situată pe malul stâng al Râului Mare, imediat în aval de baraj şi are o capacitate 
de tratare de 700 l/s.  

Staţia furnizează o cantitate medie lunară de 1,1 – 1,2 mil. m3 de apă potabilă 
populaţiei şi agenţilor economici începând de la Sântămăria Orlea până la Deva, respectiv: 
Deva, Mintia, Hateg, Calan, Simeria, Santamarie Orlea, Subcetate, Plopi, Bretea Romana, 
Bretea Strei, Maceu, Rusi, Ocolis, Strei, Nadastie, Calanul Bai, Calanul Mic, Batiz, Bacia, 
Cristur si Santuhalm 

Localitatea Silvaşu de Sus nu dispune de alimentare cu apă centralizată. 
*Analiza consumului specific de apă, la nivelul zonelor urbane aferente judetului 

Hunedoara, pentru diferite categorii de utilizatori prezintă valori caracteristice prezentate in 
tabelul următor: 

Consumul mediu de apă în oraşele din judeţul Hunedoara 
Nr crt. Localitatea Consum mediu zilnic 

facturat 2013 
[m3/zi] 

Consum anual 
facturat 2013 

[mii m3] 
1 Deva 12457 3649,66 
2 Hunedoara 5394 2640,44 
3 Oraştie 1775 851,78 
4 Brad 1412 515,38 
5 Haţeg 991 369,39 
6 Simeria 1358 472,20 
7 Călan 1064 311,96 
8 Geoagiu 440 160,60 

( *sursa: Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara 
Master Plan pentru judetul Hunedoara - Versiune finala - Octombrie 2014) 

 
Principalele deficienţe ale sistemului de alimentare cu apă: 

•••• pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie  
•••• conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de 

pozare; 
•••• consumurile energetice specifice mari; 
•••• starea avansată de uzură a construcţiilor şi echipamentelor existente în complexele 

de înmagazinare pompare; 
•••• pentru cea mai mare parte a fronturilor de captare existente nu sunt asigurate zone de 

protecţie sanitară şi debitele necesare; 
•••• inexistenţa unor surse suplimentare de asigurare a necesarului de apă şi lipsa 

facilităţilor de combatere a efectelor de poluare accidentală 
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Evacuarea namolului – aglomerarea Hateg 
Pana la finalizarea lucrarilor la noua statie de epurare, in anul 2012, a functionat 

vechea statie de epurare cu o eficienta destul de redusa in ceea ce priveste epurarea apelor 
uzate si separarea namolului. Dupa aceasta perioada, in anul 2012 statia noua de epurare a 
fost in perioada de amorsare si optimizare fara sa genereze namol. Namolul a inceput sa fie 
generat incepand cu anul 2013, in trei luni ale acestui an cantitatea de namol generata fiind 
de 4,7 tone. 

 
Caracteristicile staţiei de epurare SEAU şi reţelei: 

•••• lungime totală reţea 30,86 km din care 20,72 km conducte de beton şi 10,14 km reţea 
din PVC. 

•••• staţii de pompare apă uzată : 5 unităţi 
•••• debitul staţiei Quz zi max = 120 l/s 

Principalele deficienţe ale sistemelor si reţelelor de canalizare: 
•••• colmatare şi avarii ale sistemelor de canalizare cu impact negativ asupra factorilor de 

mediu şi asupra stării de sănătate a populaţiei datorat existenţei unui volum mare al 
exfiltraţiilor;  

•••• rata sporită a infiltraţiilor de apă subterană în reţeaua de canalizare cu implicaţii 
directe asupra creşterii debitelor de apă uzată epurate insuficient sau neepurate; 

•••• eficienţa foarte scăzută a staţiilor de epurare nereabilitate determină existenţa unor 
volume mari de apă uzată epurată necorespunzător sau neepurată; 

•••• lipsa unui sistem la nivel judeţean pentru managementul nămolului rezultat din staţiile 
de epurare 

Conform informatiilor furnizate de Operator, mai mult de 50% din colectoare au o 
vechime de peste 30 de ani.  

Colectoarele din beton sunt vechi, cu imbinari neetanse si cu numeroare sectoare 
colmatate si/sau prabusite. Rata infiltraţiilor a fost estimate la peste 25% din debitul de apa 
uzata influent in SEAU. Numarul avariilor raportate se ridica la 3 avarii/km/an. 

Reteaua de canalizare existenta nu asigura o rata de conectare de 100%.  
Satele Silvasu de Sus, Silvasu de Jos si Prislop nu au retea de canalizare. 

Tarifele practicate pentru serviciul de furnizare apa/canalizare în oraşul Haţeg la data 01.ian. 
2016: 

 
Apă potabilă: 
- 4.15 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
- 3.81 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 
 
Canalizare-epurare: 
- 3,00 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
- 2,50 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 
Tarifele se aplica pentru localitatile din aria de operare a SC Apa Prod SA 
Conform datelor din facturile de energie staţia de epurare are consum electric de 

6410[kWh/luna]. 
Pentru alimentarea cu apă, pe lânga consumul staţiei de tratare, mai există un 

consum suplimentar generat de treptele de pompare intermediare. 
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Consumurile finale de energie pentru echipamente/in stala ţii şi emisiile de CO2  
aferente anului de referinţă 2013 sunt prezentate în tabelul următor :  

 
Categoria Consum de 

Energie  
[ MWh/an ] 

Factorul de emisie 
de CO2  
[ t/MWh] 

Emisii de CO2 
 

[t/an] 
1 2 3 4 

Alimentare c u apa  1107,00 0,701 776,00
Canali zare  76,92 0,701 53,93

TOTAL 1183,92  829,94
 
 

Fig.8 Consum de energie pentru 
alimentare cu apă şi canalizare 

Fig.9 Emisiile de CO2 rezultate din 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
 
 

Iluminat public 
Cadrul de desfăşurare si reglementare al Serviciului de Iluminat Public SIP din oraşul Haţeg: 

Serviciul de Iluminat Public în Romania face parte din categoria serviciilor comunitare 
de utilităţi publice si se supune Legii nr. 51/2006, „Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice”, lege ce stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 
atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice.” 
Serviciul de Iluminat Public este reglementat prin legislaţia specifică, respectiv: 

•••• Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 

•••• Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini - 
cadru al serviciului de iluminat public 

•••• Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
al serviciului de iluminat public 

•••• Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 77/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public 
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•••• Ordinul comun nr. 5/93/2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC pentru 
aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. 
 
Standard de performanţă aplicat SR EN 13201-1/2011:  

•••• Iluminat public. Partea 1 - Selectarea claselor de iluminat 
•••• Iluminat public. Partea 2 - Cerinţe de performanţă 
•••• Iluminat public. Partea 3 - Calculul performanţelor 
•••• Iluminat public. Partea 4 - Metode de măsurare a performanţelor fotometrice 
•••• Scopul organizării serviciului de iluminat public: 
•••• Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă 
•••• Mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale 
•••• Crearea unui ambient plăcut  
•••• Asigurarea dezvoltării durabile al municipiului Săcele 
•••• Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice 
•••• Asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă 

economică a infrastructurii aferente serviciului. 
 
Situa ţia curent ă: 

De întreţinera si montajul SIP Haţeg se ocupa societatea SC ROMGLOBAL PREST 
SRL, cu sediul în Ciula Mica, jud. Hunedoara, în baza unui contract acordat în urma unui 
proces de licitaţie publică.  
Activităţile cuprinse în acest acord cadru sunt: 

•••• Schimbare sursă la aparatul de iluminat pe stâlp 
•••• Reparat aparate de iluminat public pe stâlpi 
•••• Montare aparate de iluminat public pe stâlpi 

Operatorul serviciului îşi desfăşoară activitatea in urma comenzilor emise de 
beneficiar, iar decontarea se face pe baza devizelor situatii de lucrari. 

Lucrările de modernizare şi extindere a reţelei de iluminat public se acordă în regim 
de investiţii publice cu fonduri de la bugetul local. Principiile de realizare a lucrărilor de 
investiţii sunt cu asigurarea unui serviciu de calitate cu respectarea principiilor de eficienţă 
energetică pentru o dezvoltare durabilă. Acest mod de realizare a serviciului urmăreşte 
modernizarea treptată a întregului sistem iar pentru echipamentele neperformante existente, 
intervenţii minimale. Procentul de modernizare este însă foarte lent datorită fondurilor limitate 
ce pot fi alocate acestui tip de investiţie de la bugetul local. 
 
Caracteristicile sistemului de iluminat public: 

Aria deservită este formată din oraşul Haţeg si satele aparţinătoare Silvaşul de Sus, 
Silvaşul de Jos şi Nălaţvad.  

Reţeaua de iluminat public cuprinde 35,10 km reţea modernizată şi 6,5 km reţea 
nemodernizată (total 41,60 km). În total sunt un numar de 1161 se stâlpi si 1096 de corpuri 
de iluminat.  

 
Pe lângă iluminatul strazilor sistemul mai include iluminatul parcurilor cu o suprafaţă 

totală de 41000 m2 şi funcţionarea semafoarelor rutiere.  
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Sursele de iluminat montate in prezent sunt: 
- cu descărcare in vapori de mercur de 125 W şi 250 W = 77 buc 
- cu descărcare la înaltă presiune în vapori de sodiu cu putere 70W-400 W = 243 buc 
- compact fluorescente cu putere intre 35W-55W = 776 buc 
 

Sistemul este împărtit în 19 zone contorizate separat. 
Elementele de analiză ale consumului de energie electrică pentru iluminat public: 

•••• Putere totală instalată pentru echipamentele de iluminat în funcţiune: 89,9 kW 
•••• Consum de energie electrică facturat in 2013: 405 892 [kWh] = 405,89 [MWh] 
•••• Timp de funcţionare anual: 3950 h/an 

 
Fig.10 Consum energie electrica pentru iluminatul public in anul 2013 

 

Concluzie: 
La nivelul anului de referinţă majoritatea aparatelor de iluminat din oraş sunt vechi, 

multe nu au bloc optic, distribuţia luminoasă este slabă şi gradul de etanşeitate scăzut. 
Sursele de iluminat cu mercur la înaltă presiune sunt considerate echipamente ineficiente din 
punct de vedere calitate/consum de energie. 

Această situaţie demonstrează un potenţial ridicat de reducere al consumului de 
energie prin utilizarea echipamentelor moderne, cu surse de Na la înaltă presiune sau noile 
echipamente cu sursă LED, tehnologie mai scumpă dar cu potenţial ridicat de reducere a 
consumului de energie în viitor. 

Nivelul de iluminare realizat în unele zonele unde există aparate de iluminat, montate 
anterior anului 1998, poate să fie mai redus decât cel prevăzut de normativele naţionale 
actuale, proiectarea iluminatului public facându-se conform “NORMATIV REPUBLICAN 
privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial, precum si in utilizarile 
casnice” din 1973. 
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Consumurile finale de energie
aferente anului de referinţă 2013 sunt prezentate în tabelul urm

Categoria Consum de

[ MW
 

Sistem de Iluminat 
Public   

 
 
 
 
Pentru întreg sectorul Cladiri, instala

de 71267,6 [MWh/an] şi o cantitate de 
următoare: 
Fig.11 Consum de energie în 
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Consumurile finale de energie  pentru iluminatul public  
ţă 2013 sunt prezentate în tabelul următor şi re
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[ t/MWh] 

Emisii de CO

[t
  
405,89 0,701 

eg sectorul Cladiri, instalaţii/echipamente s-a estimat un consum total anual 
şi o cantitate de 19698,5 [tone CO 2./an] , reprez

în Sector cladiri, echipamente/instalatii [MWh/an

în Sector cladiri, echipamente/instalatii [tCO

municipale

cladiri 

rezidentiale

cladiri 

tertiare

iluminat 

public

apa/canal

5720,3

53657,5

10300

405,9 1183,9

consum de energie [MWh/an]

cladiri 

rezidentiale

cladiri 

tertiare

iluminat 

public

apa/canal

15002

2350

248,5 829,9

emisii de carbon [t CO2/an]

nergie pentru sector iluminat public  = 405,
pentru sector iluminat public  = 248,52 [tCO

 

2020 
******************************************************** 

44 

 şi emisiile de CO2  
reprezentate grafic : 

Emisii de CO2 
 

[t/an] 
 
248,52 

a estimat un consum total anual 
zentate grafic in figurile 
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Sector transport  
In oraşul Haţeg, ca în orice alte zonele urbane, traficul constituie o facilitate de bază 

pentru o desfăşurare normală a vieţii sub aspect social şi economic, dar în acelaşi timp este 
generator de emisii poluante şi zgomot, iar ponderea surselor mobile cauzatoare de factori 
poluanţi este în continuă creştere. 

Reţeaua stradală a zonei are un total de 39,30 km din care Haţeg 27,30 km, Nălaţvad 
3 km, Silvaşu de Sus 5 km, Silvaşu de Jos 5 km. 

 
Principalii poluan ţi eliminaţi prin gazele de evacuare sunt: monoxidul de carbon 

(CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice şi aromatice (Hc), oxizi de sulf (SO, SO2) – 
în cazul alimentării cu motorină - particule, plumb – în cazul alimentării cu benzină cu plumb. 
Efectele poluanţilor asupra sănătăţii umane. Emisiile de CO din gazele de eşapament sunt 
cauzate de arderea incompletă a carburantului, respectiv randamentul mic al combustiei. 

Substanţele poluante care însoţesc circulaţia rutieră se diferenţiază astfel: 
•••• cele evacuate prin circuitul de eşapament, constând din gaze de ardere şi din aditivi ai 

carburanţilor şi lubrifianţilor; 
•••• cele rezultate prin frecare si uzură, sub formă de particule/aerosoli, de provenienţă şi 

de compoziţie diversă (din calea de rulare, din pneuri etc). 
 
Impactul asupra mediului înconjur ător:  Funcţionarea motoarelor autovehiculelor în 

regim neadecvat, cu frecvente opriri, accelerări, decelerări face ca poluarea aerului să fie 
mai mare decat în situaţia în care traficul s-ar desfăşura fluent, fără opriri. Fluentizarea 
circulaţiei rutiere, posibilitatea de rulare cu viteze constante, cu număr redus de accelerări şi 
frânări are ca efect reducerea consumului specific de carburanţi, ceea ce conduce la 
scăderea emisiilor de noxe prin gazele de eşapament, micşorarea uzurii cauciucurilor şi a 
carosabilului. 

 
Zgomotul aferent traficului  reprezintă un alt factor de stres urban, pentru care 

fluidizarea traficului are de fapt efectul invers şi trebuie compensate prin măsuri de 
remediere şi structurale. Zgomotul şi vibraţiile depind de parametrii suprafaţei de rulare, de 
relaţia directă sau ecranată între traficul urban şi clădiri, care ţine pe de o parte de 
organizarea urbanistică, iar pe de alta de reabilitarea străzilor.  

 
Factorii care influen ţează emisia de carbon sunt: 

•••• tipul carburantului folosit (emisiile de la vehiculele cu benzină sunt mult mai mari decât 
emisiile de la cele care folosesc motorina drept carburant); 

•••• viteza de circulatie (emisiile minime ale autovehiculelor cu benzina se inregistreaza 
pentru viteza de 80 km/h, iar pentru viteze de 10 km/h emisiile cresc de pana la 5 ori); 

•••• fluenta traficului (atunci cand vehiculele franeaza sau accelereaza, emisia de CO 
creste de 1,5 – 2 ori, iar la mersul in gol acestea cresc de cca. 25 ori); 

•••• intensitatea traficului; 
•••• reglajele motorului şi carburaţiei; 
•••• circulaţia în rampă (cu cât rampa este mai mare, cu atât este necesară o accelerare 

suplimentară; emisia de CO creşte cu 15% pentru fiecare creştere a rampei cu 2%). 
Cea mai mare contribuţie la poluarea atmosferei cu carbon în marile oraşe o are 

traficul rutier (se estimează că până la 70% în ţările UE). 
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Actiunea poluan ţilor atmosferici asupra s ănătăţii umane:  se manifestă când 
aceştia depăşesc un nivel maxim al concentraţiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanţilor 
depinde de concentraţia lor, dar şi de durata expunerii. 

Efectele asupra oamenilor ale monoxidului de carbon pot fi: efecte cardiovasculare, 
neurocomportamentale, de fibrinoliză şi perinatale. Pătrunderea monoxidului de carbon în 
sângele uman şi amestecul cu hemoglobina împiedică primirea oxigenului. În cantităţi mici el 
poate cauza dureri de cap, ameţeli şi afecţiuni sensoriale, iar în doze mari poate fi mortal. 

În amestec cu ozonul sau cu pulberile în suspensie, efectul sinergic se manifestă prin 
afectări ale plămânilor (apariţia efizemelor, alterarea celulelor pulmonare, creşterea 
posibilităţii de apariţie a infecţiilor bacteriologice), splinei, ficatului şi sangelui. 

Poluarea cu hidrocarburi se poate produce ca urmare a pierderilor cauzate de 
neetanşeitatea circuitului carburantului în autovehicule, a manipulărilor greşite ale 
carburanţilor şi prin emisiile de hidrocarburi nearse evacuate prin circuitul de eşapare a 
autovehiculelor. 

Bioxidul de sulf este caracteristic autovehiculelor diesel şi este evacuat în atmosferă 
prin gazele de eşapament. Nivelul emisiilor este determinat direct de conţinutul de sulf în 
carburant. Bioxidul de sulf poate rămâne în atmosferă de la câteva ore la câteva săptămâni. 
Efectele asupra sănătăţii sunt legate de alterarea funcţiei respiratorii.  

Particulele provin din materialele rezultate din uzura căii şi a pneurilor ca urmare a 
frecării acestora cu calea, din uzura şi corodarea vehicului sau din compuşii cu plumb 
proveniţi de la tetraetilul de plumb folosit ca aditiv al benzinei. Efectele particulelor asupra 
sănătăţii se pot manifesta prin: iritarea căilor respiratorii, fibroame, alergii, iar când particulele 
conţin substanţe toxice (de exemplu metale grele) acestea devin foarte agresive, 
pătrunderea ionilor metalici în sânge conducând la tulburări serioase, cum ar fi efectele 
cancerigene şi de mutaţii ale genelor. 

Plumbul se introduce în carburanţi pentru a se mări cifra octanică a acestora. El poate 
pătrunde în organism direct, prin inhalare, sau indirect, prin acumularea lui în sol şi 
pătrunderea în plante sau în apa freatică şi apoi în organismul uman prin consumarea 
acestora. Plumbul poate cauza afecţiuni de ordin nervos, în special la copii, şi anemie. 

 
Toţi aceşti poluanţi menţionaţi mai sus, fiecare independent sau ca urmare a unei 

acţiuni sinergice, au efecte negative nu doar asupra sănătăţii oamenilor, ci şi asupra 
vegetaţiei, apei, solului, precum şi asupra construcţiilor şi instalaţiilor. 

Poluarea aerului, în special cea cauzată de emisiile de SO2 si NOx, conduce şi la 
apariţia ploilor acide care produc daune pădurilor şi lacurilor. Impactul acestora depinde însă 
şi de o serie de alţi factori: conditiile climatice, biologice si geologice, topografie etc. 

Scaderea emisiilor provenite de la traficul rutier se poate obtine prin: interventii asupra 
compozitiei carburanţilor, asupra autovehiculelor, asupra vitezei de circulaţie şi asupra 
consumului de carburanţi. 

Având consumurile totale s-au calculat consumurile finale de energie şi emisiile de 
CO2, pentru fiecare componentă de transport, folosind următorul algoritm: 
• la motorină: 
o Consumul de carburant (l) x 0,84 kg/l (densitatea motorinei) → consumul de carburant (t)  
o Consumul de carburant (t) x 11,6 MWh/t (puterea calorifică) → energia consumată (MWh)  
o Energia consumată (MWh) x 0,267 t CO2/MWh (factorul de emisie) →emisii de CO2 (t) 
• la benzină: 
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o Consumul de carburant (l) x 0,76 kg/l (densitatea motorinei) → consumul de carburant (t)  
o Consumul de carburant (t) x 13,1 MWh/t (puterea calorifică) → energia consumată (MWh) 
o Energia consumată (MWh) x 0,249 t CO2/MWh (factorul de emisie) →emisii de CO2 (t) 
 

Inventarul autovehiculelor din ora şul Ha ţeg 
Transportul privat si comercial 

Din evidenţele Direcţiei economice a Primăriei oraşul Haţeg, erau înmatriculate, la 
finele anului 2013 un număr de 4193 autovehicule, din care 1019 pe persoane fizice şi 3174 
pe persoane juridice. Pe cele două categorii de deţinători evoluţia a fost in 2015, de uşoară 
creştere la 1073 buc. la persoanele fizice şi 3272 buc. în cazul persoanelor juridice, ceea ce 
reprezinta 3,6 %, in doi ani. 

În general indicele de motorizare IM exprimat in număr de vehicule la 1000 de 
locuitori, are o valoare mai mare in mediul urban. În cazul oraşului Haţeg, in anul 2008, la 
întocmirea studiului de trafic al oraşului, IM = 364 veh/1000loc. În ţarile europene, 
motorizarea tinde să evolueze accelerat şi apoi se menţine in jurul valorii de 500 
veh/1000loc.  

În anul de referinţă 2013 indicele de motorizare în oraţul Haţeg a ajuns la IM = 436 
veh/1000loc, iar prognoza pentru anul 2023, in varianta maximă este de 485 veh/1000 loc. 

 
Numărul şi tipul autovehiculelor inmatriculate în oraşul Haţeg: 

Denumire 
2013 2014 2015 

Fizice  Juridice  Fizice  Juridice  Fizice  Juridice  

Autoturisme cap.cil. sub 1000 cmc. 22 132 24 125 23 130 

Autoturisme cap.cil. intre 1000 si 2000 cmc. 308 2422 304 2466 333 2531 

Autoturisme cap.cil. intre 2000 si 2600 cmc. 55 76 47 70 45 66 

Autoturisme cap.cil. intre 2600 si 3000 cmc. 23 22 25 17 25 23 

Autoturisme cap.cil. intre 3000 si 4000 cmc. 5 2 5 1 5 1 

Autoturisme cap.cil. peste 4000 cmc. 3 0 3 0 3 1 

atasuri 1 0 1 0 1 0 

autobuze, autocare, microbuze 2 10 2 9 2 13 

autovehicule cu 2 axe 4 64 3 54 1 54 

autovehicule cu 2+2 axe 0 1 0 0 0 0 

autovehicule cu 2+3 axe 0 2 0 1 0 1 

autovehicule cu 3  axe 0 42 0 38 0 37 

autovehicule cu 4 axe 0 9 0 8 0 12 

autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 136 266 142 267 158 282 

biciclete si tricicluri cu motor 1 0 1 0 3 0 

buldozer pe pneuri 0 1 0 1 0 1 

motociclete, motorete si scutere 73 7 68 6 77 4 

remorci, semiremorci si rulote 181 90 194 82 205 80 

tractoare 57 17 54 8 50 7 

Vehicule inregistrate - cu capacitate cilindrica 141 8 141 8 139 19 

Vehicule inregistrate - fara capacitate cilindrica 7 3 6 3 5 10 

autovehicul electric 0 0 0 0 1 0 

Total 1019 3174 1020 3164 1076 3272 
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Estimarea consumului de carburant pentru transportul privat si comercial în anul 2013 
Nr. Tip vehicul Nr. 

vehicule 
Structura pe tipuri 
de carburant 

Consum 
specific 
[l/100km] 

Distanta 
medie 
[km/zi] 

Distanta 
medie 
[km/an] 

Consum [l/an] 

   motorină benzină    motorină benzină 
 Vehicule pe 2 

roti 
81 - 100% 4 4 1200 - 3888 

 Autoturisme 3070 50 % 50% 7 4 1040 111748 111748 
 Autobuze, 

autocare, 
microbuze 

12 100% - 27 6 1560 1123  

 Autocamioane 
sub 12 t 

402 90% 10% 20 4 1040 75254 8361 

 Transport 
marfă, altele 

355 90% 10% 34 4 1040 112975 12553 

 TOTAL consum [l/an]  301100 136550 
 
Parcul auto municipal 

La această dată, Primăria Hateg deţine un număr de 6 autovehicule, astfel: 
 

nr Marca/model an fabricatie km parcursi 
1 Dacia Logan(furgon)- 2008 89.200 
2 Dacia Duster 2013 5.000 
3 Volkswagen Passat 2010 177.000 
4 Dacia Logan 2010 34.294 
5 Dacia Logan 2008 193.000 
6 tarctor U445 2002 - 

In anul de referinta 2013, consumul parcului auto municipal a fost de 5820 l motorina 
si 1800 l benzina. 

Autovehiculele sunt în stare bună, iar parcul auto municipal asigură necesarul de 
mobilitate al personalului.  
Transport public local 

În oraşul Haţeg nu exista serviciu de transport public in subordinea autoritatii locale. 
Transportul intre oraş si localitatile apropiate se face de catre firme private cu microbuze si 
autocare. În oraş există o autogara şi patru statii.  

In total un numar de 56 de curse regulate strabat oraşul zilnic spre destinatii locale, 
nationale si internationale, conform orarului autogarii. Acestea parcurg circa 5 km pe teritoriul 
oraşului.  

Traficul de transport cu autocare si microbuze este apropiat de cel estimat pentru anul 
2013, prin studiul de trafic intocmit in anul 2008, respectiv de 64 autocare si microbuze pe zi 
(Anexa nr. 5 Prognoza traficului rutier în intervalul 2008 – 2028) 
Transportul în regim de taxi 

Pentru desfăşurarea acestei activităţi, Consiliul Local a aprobat, prin HCL nr. 10/2008, 
un număr maxim de 44 autorizaţii taxi pentru transport de persoane. Nu s-au aprobat 
autorizatii pentru transport de mărfuri în regim de taxi. În baza acestei hotărâri s-au atribuit 
39 autorizaţii pentru transport persoane şi 0 autorizaţii pentru transport marfă. 

Cu toţi deţinătorii de autorizaţii taxi au fost încheiate contractele de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi anexate caietele de sarcini al 
serviciului de transport local în regim de taxi conform prevederilor Legii nr. 38/20.01.2003 – 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – cu modificările şi completările 
ulterioare şi a regulamentului local. 
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La această dată, sunt în vigoare 39 autorizaţii pentru transport persoane şi 0 
autorizaţii pentru transport marfă. 

Pe categorii de deţinători, autorizaţiile taxi pentru transport persoane sunt distribuite 
după cum urmeaza 

- persoane fizice autorizate  – 14 autorizaţii 
- societăţi comerciale  – 25 autorizaţii. 

În ce priveşte autovehiculele care operează în serviciul de taxi, vechimea medie a 
parcului este de 5 ani. iar norma de poluare EURO este următoarea 

Norma de poluare Număr de autovehicule 
taxi 

% 
EURO 0,1,2,3 -  
EURO 4 24 61 
EURO 5 15 39 
TOTAL  39  

 
Estimarea consumului de carburant pentru transportul local în anul 2013 

Nr. Tip vehicul Nr. 
vehicule 

Structura pe tipuri 
de carburant 

Consum 
specific 
[l/100km] 

Distanta 
medie 
[km/zi] 

Distanta 
medie 
[km/an] 

Consum [l/an] 

   motorină benzină    motorină benzină 
 Autoturisme 

taxi 
39 50 % 50% 7 40 10400 14196 14196 

 Autobuze, 
autocare, 
microbuze 

56 90% 10% 27 5 1500 20412 2268 

 TOTAL consum [l/an]  34608 16464 
 

Calculul consumului final de energie (MWh) şi a emisiilor de CO 2(t) – domeniul 
transport 

Pentru calculul consumului final de energie şi a emisiilor de CO2 s-a pornit de la 
consumurile reale înregistrate şi distanţele reale parcurse în cazul parcului auto municipal 
respectiv distanţe parcurse, estimate în cazul transportului local, privat şi comercial. 

Consumurile finale de energie şi emisiile de CO 2 aferente anului de referinţă 2013 
sunt prezentate în tabelul următor şi reprezentate grafic  

Categoria Consumul de 
Carburant 

Consum de  
Energie 
[ MWh/an ] 

Emisii de CO2 
 
[ t/an ] [ mii litri/an] [ t/an ] 

1 2 3 4 5 
Motorină 

Parc municipal 5,820 4,435 52,770 14,090
Transport public 34,608 29,070 337,220 90,038
Transport privat şi 
comercial 

301,100 252,924 2933,918 783,356

TOTAL 341,51 286,43 3323,90 887,48
Benzină 

Parc municipal 1,800 1,368 15,450 3,850
Transport public 16,646 12,650 165,727 41,266
Transport privat şi 
comercial 

136,550 103,770 1359,490 338,513

TOTAL 154,99 117,79 1540,66 383,63
TOTAL TRANSPORT    4864,56 1271,11
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Fig.13 Consum de energie în Sector transporturi [MWh/an] in anul 2013 

 
 

Fig.14 Emisi de carbon CO2 în Sector transporturi [tCO2/an] in anul 2013 
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Alte sectoare. 
Gestiunea de şeurilor 

Managementul deşeurilor reprezintă un sector cheie în implementarea dezvoltării 
durabile a oricărei localităţi. Societatea actuală se bazează tot mai mult pe consum, pe 
utilizarea de resurse, rezultatele fiind acelea de generare de deşeuri, de diferite tipuri, în 
cantităţi tot mai mari. 

Dezvoltarea durabilă a oraşului Haţeg din această perspectivă trebuie să vizeze 
reducerea consumului de resurse, reducerea cantităţilor de deşeuri produse şi creşterea 
gradului de reciclare al deşeurilor, astfel încât cantitatea deşeurilor supuse depozitării finale 
să se reducă an de an. 

Conform documentelor strategice naţionale, în structura deşeurilor municipale din 
România, cea mai mare pondere o au deşeurile menajere (aprox. 81%), în timp ce deşeurile 
stradale şi deşeurile din construcţii şi demolări au aproximativ aceeaşi pondere (10%, 
respectiv 9%). Peste 90% din deşeurile municipale colectate sunt eliminate prin depozitare. 

Deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi 
asimilabile acestora, generate în mediul urban în gospodăriile populaţiei, instituţii, societăţi 
comerciale şi alţi agenţi economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, 
parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă deşeurile din construcţii şi demolări rezultate din 
amenajările interioare ale locuinţelor. 

Un management performant al deşeurilor nu poate fi realizat decât prin asigurarea 
unei infrastructuri moderne, performante. 

În ceea ce priveşte indicatorii de generare a deşeurilor municipale, conform datelor 
Eurostat, la nivelul anului 2009, pentru România cantitatea a fost de 393 kg/locuitor/an, cu 
27% mai mică decât media la nivel european (524 kg/locuitor/an). 

Abordarea UE în domeniul gestionării deşeurilor se bazează pe trei principii majore: 
•••• prevenirea generării deşeurilor;  
•••• reciclare şi reutilizare – în special pentru deşeuri pentru care reciclarea materială este 

prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deşeuri de baterii, deşeuri din 
echipamente electrice şi electronice.  

•••• îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi a monitorizării;  
 
Sector planificare teritorial ă  
Producţia locală de electricitate 

Amenajarea hidroenergetica Râu Mare - Retezat are ca rol atat producerea de 
energie electrica, cat si regularizarea raului, cu efecte benefice asupra mediului inconjurator.  

Pe cursul Râului Mare a fost construita o salba de 11 hidrocentrale.  
Barajul de la Gura Apei, construit in munte, la aproximativ 40 de km de Hateg, este 

cel mai mare baraj de anrocamente din Europa. Constructia barajului a inceput in 1975. 
Dimensiunile lui sunt impresionante: 168 m inaltime, 225 milioane de metri cubi de apa in 
lacul de acumulare. Amenajarea continua cu un lant de lacuri si hidrocentrale mai mici. 
Ultima veriga finalizata este formata din lacul de acumulare, barajul si hidrocentrala de la 
Sântamaria Orlea. Lacul de acumulare de la Orlea asigura totodată şi alimentarea cu apa a 
aproape jumatate din judeţ, cu orasele Haţeg, Calan, Simeria, Deva. 
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Fig. 15 Amenajarea hidroenergetica Raul Mare Retezat  
Amenajarea hidroenergetica Raul 
Mare Aval are o putere instalata 
totala de 134,3 MW si asigura o 
productie medie anuala a energiei 
de 193,4 GWh. Amenajarea 
situata in depresiunea Hategului, 
intre hidrocentrala Clopotiva si 
confluenta Raului Mare cu râul 
Strei, cuprinde 3 acumulari 
(Ostrovul Mic, Paclisa si Haţeg) 
realizate cu baraj si diguri 
perimetrale din materiale locale, si 
cu centrala in frontul de retentie, si 
6 hidrocentrale amplasate pe canale de derivatie (Ostrovul Mare, Carnesti I, Carnesti II, 
Totesti I, Totesti II si Orlea). Toate hidrocentralele sunt echipate cu cate doua turbine de tip 
Kaplan. 

Hidrocentrala de la Orlea se află pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg. 
Productia de energie electrica locala nu este generatoare de emisii de carbon, fiind in 

totalitate ”energie verde”. 
 
Impactul activităţilor din domeniul agriculturii asupra mediului cuprinde spaţii largi şi 

este greu de controlat, afectând în modul cel mai direct resursele alimentare fapt ce are 
consecinţe serioase asupra sănătăţii umane dar şi asupra echilibrului din reţeaua trofică a 
biocenozei. 

Unele din categoriile de poluanţi specifici agriculturii sunt: 
•••• îngrăşămintele chimice (supradozare, unele impurităţi din îngrăşăminte); 
•••• pesticidele (insecticide, raticide, erbicide, fungicide, etc) datorită caracterului selectiv 

redus;  
•••• rezidurile provenite de la complexele de creştere industrială a animalelor, îndepărtate 

în mod obişnuit cu ajutorul apei, determinând poluarea râurilor şi a pânzei freatice; 
•••• creşterea intensivă a animalelor poate fi sursa poluării alimentelor cu antibiotice, 

hormoni şi alte produse farmaceutice, adăugate la hrana animalelor în scop curativ sau 
pentru accelerarea ritmului de creştere; 
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3.3. Centralizarea rezultatelor emisiilor de carbon
 

Estimarea cantităţii de energie si de emisii CO
sectoare PAED: 
 

• în sectorul Cladiri echipamente/instala
energie de 71267,6 [MWh/an] ş
• în sectorul Transporturi 
o  emise de CO 2 de 1271,1 [tone CO
• în sectorul productiei locale de energie emisiile de CO

 
3.4. Concluzii asupra emisiilor carbon 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 16 Amprenta de carbon 

 
Se remarcă faptul că cel mai mare consum de energie si emisii de carbon rezult

încălzirea şi utilizarea clădirilor reziden
reabilitarea termică a blocurilor de locuin
economisirii de energie. La fel ş
rezultate se pot obţine prin reabilitarea termic
Sediul Consiliului Local, Sala de 
măsuri de reducere a consumului 

Reabilitarea termică trebuie s
vechi, cu unele moderne, în conden
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Romania

Emisii CO2

to
n

e
 C

O
2
/a

n
/c

a
p

it
a

Inventarul consumului de energie analizat în diferitele sectoare la nivelul anului 
2013, indică un consum energetic 
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3.3. Centralizarea rezultatelor emisiilor de carbon  

ii de energie si de emisii CO2 în anul de referinţă 2013 în ora

echipamente/instala ţii şi industrii  se estimeaza un consum de 
[MWh/an] şi o emise de CO 2 de 19698,5 [tone CO

Transporturi se estimeaza un consum de energie de 
1271,1 [tone CO 2./an]  

în sectorul productiei locale de energie emisiile de CO2 sunt zero 

. Concluzii asupra emisiilor carbon  

Amprenta de carbon în diferite oraşe exprimată in tone CO

ă cel mai mare consum de energie si emisii de carbon rezult
ădirilor rezidenţiale. Astfel, direcţia principală de ac

 a blocurilor de locuinţe şi a locuinţelor individuale
La fel şi în sectorul clădirilor municipale şi tertiare, cele mai 

ine prin reabilitarea termică a cladirilor principale:
Sediul Consiliului Local, Sala de sport, Casa de Cultură, Cantina socială

suri de reducere a consumului şi risipei de apă şi electricitate. 
ă trebuie să includă si reabilitarea instalaţiilor, înlocuirea centralelor 

vechi, cu unele moderne, în condensaţie şi completarea cu sisteme de producere de energie 
ţionale, respectiv panouri solare termice.  

Romania Arad Timisoara Bacau
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Emisii CO2

Inventarul consumului de energie analizat în diferitele sectoare la nivelul anului 
 un consum energetic total de 76132 [MWh/an] şi o cantitate total

Cantitatea specifică de emisii de CO2 per locuitor este de 
indicator aflat la jumătate faţă de indicatorul mediu pentru 
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ţă 2013 în oraşul Haţeg, pe 

se estimeaza un consum de 
[tone CO 2./an] 

rgie de 4864,7 [MWh/an] şi 

sunt zero  

ă in tone CO2/an/capita. 

 

 cel mai mare consum de energie si emisii de carbon rezultă din 
ă de acţiune o reprezintă 

lor individuale şi încurajarea 
şi tertiare, cele mai buen 

 a cladirilor principale: Spitalul Orăţenesc, 
Cantina socială, etc, in paralel cu 

ţiilor, înlocuirea centralelor 
i completarea cu sisteme de producere de energie 

Hateg

2,16

Inventarul consumului de energie analizat în diferitele sectoare la nivelul anului 
şi o cantitate totală de 

per locuitor este de 2,16 
 de indicatorul mediu pentru România 
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De asemena există un poten
modernizarea sistemului de ilumint public 
reabilitarea strazilor, rezolvarea ra
realizarea centurii ocolitoare în partea de sud a ora
 
Fig.17 Consumul de energie în ora

 
Fig. 18 Emisiie de CO2 în oraş
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ă un potenţial semnificativ în economia de energie prin 
modernizarea sistemului de ilumint public şi în domeniul transporturilor pe raza ora
reabilitarea strazilor, rezolvarea raţională a intersecţiilor, crearea de locuri de parcare 
realizarea centurii ocolitoare în partea de sud a oraşului.  

în oraşul Haţeg reprezentat pe subdomenii PAED
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4. Planul de ac ţiuni şi măsuri pe termen scurt şi mediu pân ă în 2020 
 
4.1 Direc ţii de ac ţiune şi strategie în domeniul energiei durabile  
 
Obiectivul principal al PAED -ului este implementarea unei strategii coerente de dezvoltare 
durabila, cu servicii energetice moderne, eficiente şi profitabile şi cu impact redus asupra 
mediului, prin: 

•••• asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentare, a consumatorilor finali de energie la 
parametrii stabiliţi prin contracte;  

•••• realizarea investiţiilor necesare pentru respectarea criteriilor de performanţă ale 
serviciilor;  

•••• realizarea investiţiilor necesare pentru promovarea măsurilor de eficienţă energetică 
în instalaţiile aflate în administrarea autorităţilor locale;  

•••• realizarea investiţiilor necesare pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile 
locale;  

•••• organizarea permanentă de campanii de informare a utilizatorilor serviciilor publice 
etc.  
Sursele de finan ţare ale acestor investiţii pot fi : 

•••• Bugetul Local al oraşului Haţeg; 
•••• Bugetul de stat prin programe specifice 
•••• Planul Naţional de Investiţii; 
•••• Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte 
•••• Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
•••• Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie 

regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari 
unitati administrativ teritoriale, 

•••• Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa 
Verde - persoane fizice 

•••• Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti 
•••• Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 
•••• Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 

în localităţi 
•••• Fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene; 
•••• Surse de finanţare private; 
•••• Credite bancare; 
•••• Rectificari bugetare 
•••• alte surse atrase. 

 
Principalele direc ţii de ac ţiune  pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de 
carbon in care Autoritatea locală are influenţa şi pârghiile necesare privind sprijinirea lor, sunt 

o cladiri: municipale, tertiare şi rezidentiale 
o tratarea şi alimentarea cu apă potabilă 
o gestiunea apelor uzate 
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o iluminat public: municipal, rutier, arhitectural 
o transport şi mobilitate urbană 
o gestiunea deşeurilor 
o planificare şi dezvoltare urbană sustenabilă 
o producţia locală de energie din surse regenerabile 
o achiziţii publice de servicii şi produse 
o lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate 

 
În vederea realizării obiectivului general al PAED-ului este necesară implementarea unor 
proiecte de dezvoltare, acţiuni şi măsuri până în anul 2020 şi dupa această perioadă : 
 
Clădiri : Legea nr.372/2005 (cu completările ulterioare) privind performanţa energetică a 
clădirilor stabileşte cerinţele minime pentru performanţa energetică a clădirilor noi precum şi 
pentru clădirile existente care sunt supuse lucrărilor de modernizare şi prevederi legale 
privitoare la inspecţia cazanelor, centralelor termice şi instalaţiilor de încălzire, inspecţii care 
pot releva măsurile de reducere a consumurilor de energie şi a limitării emisiilor.  

Culoarea unei cladiri este cel mai vizibil element, fiind prima caracteristică remarcată. 
Se impune elaborarea unui Regulament local privind identitatea cromatică a cladirilor ce 
urmează a fi reabilitate sau nou construite, indiferent de forma de proprietate, pentru a 
preveni neconcordanţele cromatice între cladiri ce poate genera un disconfort vizual 
cetăţenilor şi turiştilor. Alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate corelată 
cu geometria şi elementele faţadei şi dupa un paletar de culori clar definit. 
 
Clădiri municipale  

Pentru clădirile publice se vor promova investiţii şi lucrări dedicate reabilitării termice, 
modernizării instalaţiilor de producere a căldurii şi de instalare a unor sisteme de 
automatizare a echipamentelor de utilizare energie electrică/termică, îmbunătăţirea 
sistemului de iluminat interior şi automatizarea acestuia. Pentru clădirile noi, se vor aplica 
reglementările legale astfel încât, toate clădirile noi să fie proiectate şi executate cu 
performanţe energetice superioare. Clădirile noi din proprietatea/administrarea autoritatilor 
administratiei publice care urmeaza sa fie receptionate şi au la bază autorizaţii de construire 
emise dupa 31 decembrie 2018, vor fi cladiri al caror consum de energie din surse 
conventionale este aproape egal cu zero. 

În limita bugetelor anuale, 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite 
pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală 
trebuiesc renovate anual pentru a îndeplini cel puţin cerinţele minime de performanţă 
energetică prevăzute în cap.IV "Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor" din Legea 
nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată. Acest procent se 
calculează la suprafaţa totală a clădirilor cu suprafeţe utile totale de peste 250 mp. deţinute 
şi ocupate de administraţia publică, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc 
cerinţele minime de performanţă energetică stabilite, privind performanţa energetică a 
clădirilor.  
 
Acţiuni propuse  

•••• Lucrări de reabilitare termică a clădirilor municipale, izolarea pereţilor, a planşeului 
peste subsol, a plăcii peste ultimul nivel şi a pudurilor neîncălzite. 
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•••• Realizarea auditului energetic pentru toate clădirile municipale şi etichetarea lor 
energetică – măsură care are ca scop cunoaşterea situaţiei energetice a fiecărei clădiri în 
parte, precum şi a măsurilor concrete care trebuie aplicate în scopul eficientizării energetice.  

•••• Modernizarea instalaţiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente energetic, 
înlocuirea iluminatului cu incandescenţă cu lămpi cu eficienţă energetică ridicată, cu 
posibilităţi de reglaj funcţie de program şi cu durata mare de viaţă, în scopul reducerii 
consumului de energie electrică şi creşterea confortului luminos.  

•••• Utilizarea serviciilor diriginţilor de şantier de specialitate pentru urmărirea aplicării 
corecte în practică a soluţiilor propuse de auditorul energetic si cuprinse în proiectul tehnic. 

•••• Monitorizarea permanentă a consumurilor energetice din clădirile administrative, 
unităţi de învăţământ, clădiri publice aparţinând municipalităţii prin utilizarea de aplicaţi 
software specializate care să conţină informaţii tehnice detaliate privitoare la clădirile publice 
din patrimoniul municipal şi evidenţa consumurilor de energie electrică, energie termică, gaz 
natural şi apă, în scopul creării unui sistem de monitorizare permanent al clădirilor publice, a 
consumurilor energetice, precum şi a lucrărilor de eficientizare energetică efectuate, a tipului, 
stadiului şi rezultatelor acestora.  

•••• Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde menajere la clădiri 
publice, cu consum mărit de apă caldă: unităţi de învăţământ, cantine, facilităţi sportive, 
cămine şi facilităţi sociale până în anul 2020 prin montarea de panouri solare termice. 

•••• Verificarea infrastructurii instalaţiilor de încălzire, contorizare, termostatare a 
instituţiilor publice. Montarea de termostate ambientale în şcoli în vederea eficientizării 
sistemului de încălzire a clădirii şi scăderea consumurilor lunare pe timp de iarnă – măsură 
care va contribui la reducerea consumului de energie, în special în perioada orelor în care 
clădirea nu este utilizată, a zilelor de sfârşit de săptămână şi a vacanţelor şcolare.  

•••• Responsabilizarea unei persoane în fiecare instituţie cu privire la monitorizarea 
consumurilor şi a verificărilor la faţa locului privind consumurile efective.  

•••• Alocarea către instituţiile publice a unor ţinte procentuale anuale de reducere din total 
consum pe anul următor faţă de anul precedent şi informarea cu privire la posibilităţile de 
reducere a consumurilor energetice şi a costurilor aferente – măsură care se va implementa 
gradual, în scopul conştientizării aspectelor legate de posibilităţile de reducere a 
consumurilor energetice şi de implicare a conducerii unor instituţii publice municipale şi a 
tuturor angajaţilor şi utilizatorilor acestora în atingerea obiectivelor şi ţintelor asumate.  

•••• Montarea de baterii pentru apa cu consum redus. Acestea asigura o temporizare a 
jetului de apa, din momentul în care sunt acţionate şi se opresc singure, reducând 
semnificativ pierderile şi risipa de apa. 

•••• Încurajarea personalului să utilizeze computerele cât mai eficient energetic, limitând 
timpul de sleep-mode al acestora pe perioada cât acestea nu sunt utilizate. Oprirea totală a 
computerelor, de exemplu pe durata mesei de prânz, a întâlnirilor sau după programul de 
lucru, conduce la economii de energie. 

•••• Inspecţie periodică, la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane 
cu puterea nominală mai mare de 20 kW;  

•••• Inspecţie periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane 
având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu 
cazane care utilizează combustibil gazos, inspecţia periodică se efectuează la intervale de 4 
ani.  
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Clădiri reziden ţiale 

În sectorul cladirilor rezidentiale exista potential important de reducere a consumurilor 
energetice prin imbunatatirea izolatiei termice, prin modernizarea sistemelor de producere a 
caldurii dar si prin producerea de energie din surse regenerabile: sisteme solare termice si 
fotovoltaice, pompe de caldură sau sisteme pe biomasa 
 
Acţiuni propuse  

•••• Blocurile de locuinţe vor fi supuse unor lucrări de reabilitare termică prin Programul 
naţional de reabilitare termică a blocurilor de locuit. 

•••• Promovarea montării de termostate pentru controlul temperaturii ambientale în 
clădirile rezidenţiale – măsură care poate contribui la reducerea consumului de energie la 
nivelul clădirilor rezidenţiale încălzite prin centrale proprii.  

•••• Promovarea modernizării sistemelor de încălzire individuală a locuinţelor individuale, 
prin înlocuirea sobelor clasice şi a centralelor pe lemne  cu centrale pe biomasă, eficiente 
energetic, în scopul reducerii consumului, asigurării confortului termic şi prevenirii 
accidentelor;  

•••• Acordarea de facilităţi fiscale locale, scutiri sau reduceri de la plata impozitului pentru 
locuinţa de domiciliu/terenul aferent clădiri, pentru proprietarii persoane fizice, care execută 
lucrări de reabilitări termice ale clădirilor pe cheltuială proprie, insoţite de un audit energetic 
şi cu respectarea soluţiilor propuse de un auditor energetic (Ordin nr. 2596/2011 pentru 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte publicat în 
Monitorul Oficial nr. 9/2012). 
 
Cladiri tertiare  

Asupra cetăţenilor care influenţează sectorul rezidenţial şi instituţiile ori micile 
companii din sectorul terţiar, municipalitatea nu are o cale directă de influenţă şi acţiune. Cu 
toate acestea, consumatorii pot fi motivaţi să adopte măsuri de creştere a eficienţei 
energetice şi de reducere a consumului de energie.  

În acest sens, ca promotor al politicilor energetice locale şi fiscale, municipalitatea 
poate să adopte facilităţi fiscale de sprijinire a unor categorii de utilizatori şi de stabilire a 
unor tarife pentru servicii publice locale, de natură să contribue la realizarea unor investiţii, 
reabilităţi sau modernizări de natură să conducă la eficienţă energetică şi producerea de 
enerie din surse regenerabile. 

Promovarea şi susţinerea reabilitării termice a clădirilor din sectorul terţiar şi a 
clădirilor private în vederea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor, prin realizarea 
de acţiuni de informare şi conştientizare în rândurile cetăţenilor privind beneficiile aduse de 
aceste lucrări. 

Soluţiile cele mai la îndemâna autorităţilor dar şi a proprietarilor/deţinătorilor de clădiri 
din domeniul terţiar sunt cele în care sunt implicaţi angajaţii şi ocupanţii acestora. Economiile 
administraţiei şi a proprietarilor pot surveni fără a implica cheltuieli suplimentare, ci doar 
urmărirea unor oportunităţi. Angajaţii trebuie să cunoască faptul că, managementul 
responsabil şi o atitudine corectă aduce cu sine beneficii, cum ar fi: 

•••• Sănătate şi condiţii de muncă mai bune;  
•••• Reduceri de costuri;  
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•••• Beneficii pentru mediu;  
•••• O imagine bună a instituţiei, care devine astfel un model pentru cetăţeni;  

Se urmareşte creşterea nivelului de conştientizare al angajaţilor – de cunoaştere a 
politicii de dezactivare a echipamentelor şi a informaţiilor cu privire la costurile şi beneficiile 
de mediu determinate de aceste practici.  

Verificările administrative pe parcursul zilei prin notare şi implementarea oricărei 
măsuri pentru evitarea unor costuri va conduce la o cunoaştere a modului şi locului unde 
energia este risipită şi poate fi economisită.  

Este recomandată montarea unor perdele de aer cald/rece la intrările în clădirile cu 
flux semnificativ de persoane. 

 
Tratarea şi alimentarea cu ap ă potabil ă:  
Directiva Cadru 2000/60 a Uniunii Europene în domeniul apei precizează că: “Apa nu este 
un produs comercial ca oricare altul, ci o moştenire care trebuie păstrată, protejată şi tratată 
ca atare” 
 
Compania S.C. APA PROD S.A. Deva implementeaza proiectul ”Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Hunedoara”, co-finantat din Fondul de Coeziune 
prin POS Mediu 2007-2013. 

În aria de proiect lucrările de investiţii la tratarea şi distribuirea apei potabile şi la 
colectarea şi tratarea apei uzate, se vor implementa pentru Aglomerările Deva (incluzând 
localităţile Deva, Archia, Sântuhalm), Hunedoara (incluzând localităţile Hunedoara, Răcăştie, 
Hăşdat), Brad, Simeria, Haţeg (incluzând localităţile Haţeg, Sântămăria Orlea), Călan, 
localizate în Judeţul Hunedoara şi vor determina conectarea la sistemul centralizat de apă şi 
canalizare a cetăţenilor din aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu 
reglementările directivelor UE. 
În cadrul acestui proiect se derulează şi un “Plan de acţiune pentru protecţia surselor de apă 
din localităţile în care se realizează investiţii; acesta include următoarele elemente: 

•••• Situatia existenta privind resursele de apa; 
•••• Propunerea unei baze de date privind sursele de apa; 
•••• Determinarea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; 
•••• Identificarea factorilor de poluare a surselor de apa; 
•••• Intocmirea unui plan de actiune pentru protejarea surselor de apa. 

Evaluarea captării de apa de la Orlea indica faptul ca aceasta nu este afectată de poluare iar 
calitatea apei este excelentă categoria A1-A2. Captarea este localizata strategic în zonă 
acoperită de Parcul Naţional Retezat care prezintă puţini potenţiali factori de poluare. 
 

La nivelul administraţiei locale se impun implementarea de măsuri de reducerea a 
consumului, pierderilor şi risipei de apă în clădirile publice. Se pot monta robineti cu 
temporizare care, prin apasarea robinetului, apa curge un timp presetat (7, 10, 20 sau 30 
secunde), apoi se opreste. 

Cresterea eficienţei energetice a pompelor de circulaţie din infrastructura de 
alimentare cu apă si canalizare, prin dotarea acestora cu convertizoare de frecvenţă. Prin 
montarea pompelor inteligente cu turaţiei variabile, consumul de energie electrică se poate 
reduce cu circa 30%. 
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Se va avea în extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, ceea ce va 
duce la imbunătăţirea condiţiilor de trai pentru locuitori, şi reducerea poluării apelor şi solului, 
cu apele menajere uzate, provenite din gospodarii. 
 
Iluminatul public : În vederea eficientizării sistemului de iluminat public la nivelul oraşului 
Haţeg se impun o serie de măsuri şi acţiuni care să urmărească:  

•••• Implementarea soluţiilor integrate de telegestiune/telemanagement a sistemului de 
iluminat public (posibil până la nivel de punct luminos sau punct de aprindere), în vederea 
reducerii energiei electrice consumate, respectiv eficientizarea activităţii de întreţinere, prin 
optimizarea calendarului de funcţionare şi reducerii fluxului luminos în anumite intervale 
orare (spre exemplu 0.00 – 6.00).  

•••• Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru iluminat public – cu ansambluri care 
utilizează energia solară, în special în zonele/străzile izolate, curţi, parcuri, scuaruri, faleze şi 
grădini. Sistemele fotovoltaice pentru iluminat public cuprind panouri fotovoltatice, invertoare 
AC/DC, baterii pentru stocarea energiei electrice care asigură funcţionarea independentă a 
aparatului de iluminat public.  

•••• Modernizarea sistemului de iluminat public prin utilizarea tehnologiei LED, în mod 
etapizat. Pentru perioada 2016-2020, se are în vedere elaborarea unor studii şi derularea 
proiectelor privind cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public prin 
utilizarea de echipamente cu consumuri reduse de energie electrica pentru un iluminat eco-
eficient. 
Iluminat stradal cu LED-uri pesupune o soluţie simplă şi eficientă au durata de viaţă de peste 
50 000 de ore, la o funcţionare de 10 ore/zi însemnand peste 13 ani.  
Avantajele acestor solutii, in afara duratei mari de viata si consumului foarte redus de 
energie sunt: eliminarea sistemelor clasice, ledurile functionand in conditii optime la variatii 
mari ale tensiunii de alimentare, aprindere instantanee, nu emit ultraviolete, sunt rezistente la 
socuri, vibratii, temperaturi scazute sau ridicate, nu contin substante poluante, etc. 
Durata de viata a ledurilor este mărita si datorita sistemului de racire optimizat pentru 
eficienta maxima, ce poate fi montat in orice tip de corp de lampa stradală.  
Soluţiile de iluminat stradal cu LED-uri pot fi utilizate ca inlocuitori  ai becurilor cu mercur, 
sodiu sau halogen, fara a necesita achizitionarea separata a unor adaptoare. 

•••• Utilizarea tehnologiei LED în proiectele de iluminare arhitecturală a clădirilor şi 
obiectivelor arhitecturale locale, pentru iluminatul festiv de sărbători şi pentru sistemul de 
semaforizare.  

•••• eficientizare a consumurilor prin instalarea unor senzori de prezenţă/mişcare pentru 
aparate de iluminat public din zonele periferice, parcuri ori alei mai puţin circulate/traficate – 
măsură care va reduce consumul energetic în condiţiile de circulaţie ori trafic reduse.  
 
Transport şi mobilitate urban ă durabil ă: Mobilitatea populaţiei este influenţată de factori 
socio-economici. Este cunoscută tendinţa de migrare a populaţiei din mediul rural în mediul 
urban, dar şi înglobarea zonelor periurbane de către oraşe, inducand o creştere a densităţii 
populaţiei/kmp. Conturarea noilor cartiere la periferia oraşului, apariţia de noi poli comerciali, 
economici, poate genera o creştere a mobilităţii în aceste zone. 

Este necesară crearea unei infrastructuri de transport urban eficientă, prin reabilitarea 
reţelei de străzi, crearea de locuri de parcare, dezvoltarea de piste de biciclete şi reabilitarea 
trotuarelor, un parc auto municipal ecologic. Încurajarea mersului pe bicicletă şi a mersului 
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pe jos ca alternativă la folosirea autovehiculului şi ca mijloc de reducere a poluării şi 
imbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei, in paralel cu dezvoltarea unor planuri de 
mobilitate urbana adecvate şi a unor concepte moderne pentru parcări intravilane. 

Înnoirea priodică a parcului auto municipal şi privat cu ajutorul „Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”. Prin înnoirea parcului de autovehicule se reduce 
nu numai consumul datorită performanţelor sporite ale autovehiculelor noi ci şi gradul de 
poluare prin încadrare la normele de poluare EURO 4 sau EURO 5. 

Creşterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei. Cercetările efectuate 
arătat că reducerea limitelor vitezei de croazieră pe autostrăzi, străzi interurbane au un efect 
redus asupra nivelului poluanţilor emişi. În regim de viteză constantă emisiile de CO 
descresc spre un minim care se situează în intervalul 80-90 km/h.  

La înnoirea parcului auto se pot avea în vedere şi următoarele aspecte: 
•••• automobile mai uşoare; 
•••• motoare mai mici; 
•••• automobile mai aerodinamice; 
•••• consumul de biocombustibili; 
•••• automobile cu propulsie electrică sau hibride. 

Pentru traficul în mediu urban s-a determinat că procentul de scădere a consumului 
de combustibil odată cu creşterea vitezei medii de deplasare a autovehicului este de 7,35 % 
pentru o creştere a vitezei de la 35 la 40 km/h şi de 13,45% pentru o creştere a vitezei medii 
de la 35 la 45 km/h. 
 
Gestiunea de şeurilor:  Strategia PAED-ului în cadrul gestiunii deşeurilor îl constituie 
dezvoltarea unei societăţi orientate către selectarea şi valorificarea deşeurilor, reducerea 
cantităţilor de deşeuri, reutilizarea non-deşeurilor, creşterea gradului de reciclare, servicii 
performante de gestiune a deşeurilor orientate către valorificarea energetică şi valorificarea 
superioară a biodeşeurilor şi influenţarea comportamentului cetăţenilor în ceea ce priveşte 
managementul responsabil al deşeurilor la nivelul fiecărei gospodării. 
Consiliul Local Haţeg este partener alături de toate celelalte oraşe, municipii şi comune din 
judeţul hunedoara în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara in scopul realizarii 
proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al de şeurilor în jude ţul 
Hunedoara”. 
Documentul de poziţie s-a încheiat pe o perioadă de 30 de ani şi prevede dezvoltarea unei 
strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de gestionare al deseurilor la nivel 
judetean. Printre obiectivele proiectului, ce vizeaza in mod direct orasul Hateg, se numara 
inchiderea si ecologizarea depozitului de deşeuri neconform cu suprafata de 2 ha, de pe 
teritoriul localitatii. Acesta are depozitate o cantitate de 456288 m3 de deseuri. Depozitul 
reprezinta 10% din totalul suprafeţei de depozite neconforme din judeţ, ce urmează să fie 
închse şi ecologizate. 
Ecologizarea se va realiza prin acoperirea depozitului cu diverse straturi astfel:  
- strat suport (de sustinere) de minimum 0,50 m grosime;  
- strat de drenare a gazului realizat din material granular sau materiale artificiale având 
minimum 0,30 m grosime;  
- strat de separaţie din geotextil;  
- strat deimpermeabilizare din argilă compactată de minimum 0,50 m grosime sau alt strat de 
etanşare echivalent;  
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- strat de separaţie din geotextil;  
- strat de drenare a apelor pluviale realizat din materiale granulare, strat de minimum 0,3 m 
grosime 
- strat de separaţie realizat prin aşternerea unui geotextil cu greutatea de 400 g/m2 ;  
- strat de acoperire de minimum 1 m grosime, din care stratul superior în grosime de 0,15 m 
va fi un strat de pământ vegetal de bună calitate; 
- biofiltru (utilizând CLO ) folosit la depozitul neconform de la Haţeg;  
- sistem de colectare ape pluviale perimetral – protecţie împotriva inundaţiilor;  
- realizarea a 3 puţuri de observaţie a calităţii apei (doua amonte de depozit şi unul în aval de 
depozit) şi a 6 martori de tasare;  
- se va realiza şi împrejmuire. 
 
Lucrarile ce se vor executa pentru inchiderea depozitelor neconforme:  
- retaluzarea depozitului cu excavatorul, panta fiind de maxim 1:3; dupa depunere, straturile 
de deseuri se vor compacta; suprafata orizontala a depozitului va fi amenajata cu pante de 
2-3% pentru a asigura scurgerea apelor pluviale;  
- realizarea stratului suport din deseuri minerale adecvate din constructii si demolari, pamant 
sapat, cenusa, cu o grosime minima de 0,05 m si o grosime maxima de 1,0 m, care va 
prelua presiunile statice si dinamice ce apar odata cu sistemul de inchidere;  
- realizarea stratului de drenare a gazelor de depozit, cu o grosime de minim 0,30 m, cu 
marimea granulelor sub 32 mm, utilizand materiale rezistente fata de apa din condens si 
gazul de depozit si la eforturile pe care le preia stratul de drenaj;  
- realizarea stratului de impermeabilizare din geomembrana PEHD cu grosimea minima de 2 
mm;  
- montarea materialelor geotextile pentru protectie, confectionate din PEHD;  
- realizarea stratului de drenare a apelor pluviale, din materiale granulare cu grosimea 
minima de 0,30 m, cu marimea granulelor cuprinsa intre 4 mm si 32 mm, aplicat pe toata 
suprafata depozitelor de deseuri;  
- montarea materialelor geotextile utilizate ca strat separator intre stratul de recultivare si 
stratul de drenaj, confectionate din PP sau PEHD;  
- acoperirea depozitului cu stratul de pamant si sol vegetal, cu o grosime de cel putin 1,0 m, 
din care 0,15 m in partea superioara se prevede a fi sol vegetal imbogatit (fertil); plantarea cu 
arbusti va fi permisa numai dupa 2 ani de la înierbare;  
- realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, conventional curate, prin rigole 
perimetrale depozitelor, cu sectiune trapezoidala; descarcarea apelor pluviale colectate de 
rigolele perimetrale se va realiza in cel mai apropiat emisar de depozitul neconform.  
 
Măsuri şi acţiunile care vor contribui la dezvoltarea sectorului gestiunea deşeurilor până în 
anul 2020 şi dupa această perioadă sunt: 

•••• asigurarea serviciului de colectare selectivă a deşeurilor municipale la nivelul oraşului 
Haţeg, în toate cartiere de locuinţe. În acest scop, societatea BUCURA PREST S.A., va 
încheia contracte cu persoanele fizice şi juridice la locuinţele, respectiv la sedii;  

•••• reducerea cantităţilor de deşeuri generate până în 2020 - prin măsuri de 
conştientizare a cetăţenilor, informare, acţiuni educative şi cooperarea cu sectorul producţiei 
şi serviciilor;  
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•••• creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate – prin 
campanii de sensibilizare şi informare a cetăţenilor, companiilor, agenţilor economici şi altor 
instituţii;  

•••• asigurarea colectării deşeurilor din construcţii şi demolări prin preluarea gratuită de la 
populaţie prin puncte de colectare specializate ale operatorului serviciilor de salubrizare;  

•••• încurajarea colectării deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice DEEE; 
organizarea unor campanii de colectare a DEEE, cu implicarea unităţilor de învăţământ şi 
înfiinţarea unui serviciu de colectare a DEEE voluminoase de la populaţie inclusiv ridicarea 
gratuită a acestora de la domiciliu (Directiva UE privind deşeurile de echipamente electrice, 
electronice şi electrocasnice – DEEE, transpusă în legislaţia română prin HG 1037/2010, la 
art. 5, alin. 1, obligă autorităţilor publice locale să colecteze separat DEEE de la gospodăriile 
particulare); 

•••• prevenirea depozitărilor ilegale prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ local şi 
crearea de structuri administrative de prevenire şi combatere a acestor fapte de natură 
contravenţională - prin structurile Primăriei;  

•••• creşterea gradului de informare, implicare şi conştientizare a factorilor interesaţi şi a 
cetăţenilor cu privire la impactul negativ al utilizării resurselor şi a managementului 
deşeurilor, pentru formarea unui comportament responsabil privind gestionarea deşeurilor. 
 
Planificare şi dezvoltare urban ă sustenabil ă: Dezvoltare urbană luând în considerare 
reducerea nevoii de deplasare dar şi adaptarea unui profil al clădirilor care să reducă 
necesarul de energie; orientarea către măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice 
prin dezvoltarea de spaţii verzi şi perdele de arbori în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului; 
cresterea calitatii vietii prin promovarea consumului şi a producţiei durabile, creionarea unor 
infrastructuri locale de promovare a produselor locale şi a unui management al deşeurilor 
eficient. 
Directiile de acţiune in care s-ar putea interveni cu eficienţă: 

•••• management al terenurilor orientat către natură, protecţia şi conservarea 
biodiversităţii;  

•••• protecţia apei şi asigurarea rezervelor de apă strategice (pe timp de secetă), inclusiv 
promovarea colectării şi utilizării apei din precipitaţii;  

•••• prevenirea inundaţiilor prin reabilitarea canalelor pentru ape pluviale şi a sistemelor de 
protecţie a apelor;  

•••• dezvoltarea spaţiilor verzi urbane, prin crearea mai multe spaţii verzi, care să asigure 
un grad de umbrire mai ridicat în perioada de vară  

•••• combaterea speciilor de plante invazive şi a celor alergene din spaţiile publice şi 
private de pe teritoriul oraşului şi întărirea cadrului reglementativ local în acest sens;  

•••• intensificarea procesului de împădurire, cu specii de arbori corespunzătoare condiţiilor 
climatice locale;  

•••• menţinerea diversităţii genetice şi a speciilor în cadrul ecosistemului local, prin 
reducerea presiunilor exercitate asupra acestora;  

•••• reducerea defrişărilor, promovarea managementului durabil al pădurilor;  
•••• prevenirea degradării terenurilor şi reabilitarea suprafeţelor degradate;  
•••• încurajarea asigurărilor pentru culturi şi ferme;  
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•••• promovarea politicilor publice privitoare la adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
şi a acţiunilor acesteia, pentru schimbarea atitudinii şi comportamentului generaţiei viitoare;  
 
Produc ţia local ă de energie din surse regenerabile : Actiuni concrete pentru promovarea 
utilizarii energiei provenite din surse regenerabile (energie solara termica si electrica), in 
sectorul rezidential si institutional. 
Pentru locuinţele individuale va fi promovat programul naţional ”Casa Verde” pentru 
introducerea sistemelor de preparare a apei calde de consum cu surse regenerabile şi vor fi 
instituite sisteme de stimulente pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare 
termică. 
Pentru cladiri municipale se va aplica la “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire 
care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice 
de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale”. 
Se vor adopta masuri de incurajare a producerii de energie din surse neconventionale in 
mediul privat, prin campanii de promovare şi informare privind Programele de finantare in 
domeniu. 
 
Fig. 19 Harta intensitaţii radiaţiei solare în România  (*sursa: Ministerul Mediului) 

Oraşul Haţeg se află în zona 
cu densitatea radiatiei solare 
de 4550 - 4570 [MJ/mp/an], 
si cu un numar de 210 zile 
insorite /an 
 
Costurile de producere a 
energiei electrice în unităţi 
ce utilizează ca sursă 
energia solară sunt în 
prezent semnificativ mai 
mari faţă de sistemele 
clasice ce folosesc arderea 
combustibililor fosili. 
 
Se vor implementa de 
proiecte demonstrative, care 

să demonstreze avantajele investiţiilor în eficienţă energetică şi modalităţile practice pentru 
realizarea lor. 
 
Achizi ţii publice de servicii şi produse : Conform reglementărilor de la nivel european şi 
naţional municipalitatea intenţionează să introducă cerinţe de achiziţii ”verzi” pentru 
produsele şi serviciile achiziţionate.  
Lucrările publice vor fi achiziţionate prin caiete de sarcini cu prevederi privind clare soluţii 
neagresive în raport cu mediul (management deşeuri rezultate din lucrări, transport 
materiale). Se va respecta Aplicarea Ordinului ANRE nr. 8/2012 privind achiziţionarea de 
calculatoare, echipamente de copiere/imprimare şi echipamente de iluminat public prin 



Oraşul Haţeg - Plan de Acţiune privind Energia Durabilă PAED 2013-2020 
************************************************************************************************************************************************************** 

 

65 

licitaţie publică, pe bază de eficienţă energetică la toate achiziţiile efectuate de autorităţile 
municipale. 
 
Se vor promova diverse cerinţe privind eficienţa energetică in procesul achiziţiilor publice. 
Achizitie de hartie reciclata pentru necesarul primăriei sau institutiilor publice şi reciclarea a 
mai mult de 70% din hartia consumata. 
 
Lucrul cu cet ăţenii şi părţile interesate  : Întrucât o parte importantă a consumului de 
energie/emisiilor revin sectorului privat şi al locuinţelor, este necesară o acţiune suţinută din 
partea autorităţilor pentru creşterea conştientizării, informarea cetăţenilor şi obţinerea 
implicării acestora. 

Responsabilizarea şi angrenarea personalului – la toate nivelurile, atitudine ce poate fi 
susţinută de primar în calitate de om politic şi conducătorii instituţiilor. Implicarea angajaţilor 
se realizează prin conştientizarea cu privire la risipa şi economia de energie, despre modul 
de utilizare al echipamentelor de birou sau din dotare, prin încurajarea revizuirii practicilor de 
lucru. Reamintirea avantajelor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a principiilor de 
management al energiei pot aduce rezultate importante.  

Implicarea copiilor de vârstă şcolară în acţiuni practice de implementare a diverselor 
proiecte de mediu, eficienţă energetică sau de utilizare de surse regenerabile de energie.  

Monitorizarea consumurilor de energie, în ritm lunar, conduce la cunoaşterea 
consumului de energie şi al rezultatelor măsurilor implementate. Echipamentele de birou, în 
special cele IT din administraţia locală şi alte instituţii contribuie consistent la consumurile de 
energie. 
Regulile cele mai simple propuse in cadrul personalului din administraţie sunt:  

•••• Creşterea nivelului de conştientizare al angajaţilor – de cunoaştere a politicii de 
dezactivare a echipamentelor şi a informaţiilor cu privire la costurile şi beneficiile de mediu 
determinate de aceste practici;  

•••• Oprirea şi scoaterea din priză a echipamentele neutilizate – conduce la reducerea 
consumului de energie, a căldurii degajate de echipament, extinderea duratei de viaţă a 
echipamentului şi a costurilor de răcire;  

•••• Reducerea încălzirii spaţiilor şi programarea termostatelor ambientale;  
•••• Folosirea echipamentului potrivit pentru orice sarcină;  
•••• Întreţinerea echipamentelor pentru a obţine performanţele optime în funcţionare, 

inclusiv cele energetice;  
 
Pentru informarea şi promovarea măsurilor şi acţiunilor incluse în PAED se vor folosi diverse 
intrumente de comunicare:  

•••• Comunicate de presă, anunţuri privind lansarea şi derularea proiectelor;  
•••• Informări asupra rezultatelor implementării, după evaluarea minuţioasă a acestora, la 

finalizarea acţiunilor;  
•••• Organizarea de conferinţe de presă;  
•••• Interviuri şi emisiuni în mass-media locală (radio, televiziune);  
•••• Articole referitoare la PAED Haţeg în presa scrisă;  

În acest mod, prin participarea directă a locuitorilor oraşului Haţeg la procesul de 
implementare a PAED, prin informarea şi consultarea continuă, cetăţenii vor fi angajaţi direct 



Oraşul Haţeg - Plan de Acţiune privind Energia Durabilă PAED 2013-2020 
************************************************************************************************************************************************************** 

 

66 

în procesul de schimbare, vor accepta costurile acestei schimbări, iar coeziunea socială 
astfel creată va asigura succesul implementării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru actualizarea lunară a bazei de date în fiecare instituţie municipală se vor numi şi 
instrui un responsabil energetic care duce la îndeplinire sarcina de monitorizare şi evaluare 
permanentă a consumurilor energetice şi de apă din facturile emise de furnizorii de utilităţi, 
cât şi eficienţa măsurilor implementate prin diversele măsuri de investiţii/reparaţii în sprijinul 
creşterii performanţei energetice a clădirilor aflate sub autoritatea Consiliului Local. 
 
Astfel, s-a concluzionat c ă orice an care se încheie f ără luarea unor m ăsuri concrete 
de reducere a emisiilor de CO 2 va conduce la costuri suplimentare pe termen lung.  
 
  

Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat şi startul 
unui proiect de realizare a unei baze de date electronice în domeniul energetic care va fi 
implementată la nivelul administraţiei publice locale. Această bază de date electronică, 
actualizată permanent, este identificată printr-o măsură a PAED de realizare a 
managementului energetic. Ea va servi ca şi instrument de bază în faza de monitorizare 
a implementării PAED şi în stabilirea planurilor de investiţii anuale, prin identificarea 
surselor de pierderi de energie cu potenţialul de reducere şi eficientizare a consumurilor 
energetice cel mai mare. şi implementarea cu precădere a măsurilor de eficienţă 
energetică pentru acei consumatori. 
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4.2 Măsuri, responsabilit ăţi şi termene de implementare.  
 
Masurile propuse sunt în general pe termen scurt (1-3 ani) şi mediu (3-6 ani).  
Există însă masuri ce vor fi implementate pe termen lung sau care acţioneaza în 

permanenţă. 
Unele măsuri au putut fi estimate în termeni de costuri şi rezultate, în timp ce pentru 

restul măsurilor planificate pe termen lung sau permanent face dificilă cuantificarea 
consumului de resurse financiare sau umane, cât şi a rezultatelor ce vor fi obţinute. 

Măsurile şi acţiunile propuse sau realizate sunt structurate sub formă de tabel în care 
sunt descrise şi sunt indicate termenele, sursele de finanţare, factorii responsabili si 
rezultatele aşteptate. 

 
Începând cu anul de referinţă 2013, dar şi înainte, Autoritatea locala a iniţiat si 

implementat o serie de acţiuni ce au avut efecte in reducera consumurilor de energie şi a 
emisiilor de carbon la nivelul localităţii şi sunt în strânsă legătura cu obiectivele PAED şi 
Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Haţeg. Acestea se regăsesc în : 
Anexa nr. 6 Plan de masuri deja implementate în int ervalul 2013 – 2015. 
 
O serie de alte proiecte sunt in desfaşurare în diverse faze, cum ar fi: 
- documentaţii de interventie la clădiri publice DALI, întocmite, pentru care se aşteaptă 
deschiderera sesiunilor de depunere a proiectelor, pentru obţinerea finanţării 
- studii de fezabilitate SF pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apa şi canalizare, 
reabilitari de drumuri si parcări, pentru care se aşteaptă deschiderera sesiunilor de depunere 
a proiectelor pentru obtinerea finanţării, sau sunt cuprinse in bugetul local, pentru exerciţiul 
financiar următor; 
- demararea acţiunii de reabilitare a blocurilor de locuit prin includerea în „Programul local 
multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”, a asociatilor de 
proprietari ce au solicitat acest lucru şi alocarea de resurse financiare cuprinse in bugetele 
pe anii următori, pentru a cofinanţa implementarea. 
- diverse alte acţiuni si Hotărâri ale Consiliului Local ce au legătură cu obiectivele PAED-ului.  
Masurile se gasesc detaliate în : 
Anexa nr. 7 Plan de masuri in curs de implementare în intervalul 2013 – 2020. 
 

Pentru atingerea în totalitate a obiectivului general al PAED, de reducere a 
consumurilor de energie şi a emisiilor de carbon, cu cel puţin 20 % până in anul 2020 faţă de 
anul 2013, cat şi obţinerea altor beneficii sociale, economice şi de mediu pentru comunitate, 
Autoritatea locală trebuie să se angajeze în implementarea unui pachet de măsuri propuse, 
prin alocarea de resurse materiale, financiare dar mai ales umane cu deplină 
responsabilitate şi convingere.  
Masurile propuse spre implementare se gasesc detaliate în : 
Anexa nr. 8 Plan de masuri propuse pentru implement are în intervalul 2016 – 2020 
 

Masurile propuse nu sunt restrictive, Autoritatea locala având libertatea de a iniţia 
oricând consideră oportun orice măsură, mai ales din cele fara costuri sau plătite din fonduri 
externe, ce poate avea vreun impact pozitiv asupra calităţii vieţii în oraţul Haţeg. 
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5. Concluzii si rezultate preconizate 
 
Prin acest plan se identifica responsabilitatile de realizare a actiunilor, se evalueaza efortul 
financiar necesar si se prioritizeaza in acest fel alocarea resurselor financiare si se cuantifica 
efectul benefic de realizare a acestor masuri, toate acestea realizandu-se printr-o planificare 
judicioasa in timp. 
Actiunile propuse în cadrul PAED au fost identificate in urma analizei inventarului emisiilor de 
carbon, în baza consumurilor estimate in anul de referinţă 2013.  
 
Astfel în urma măsurilor deja implementate în perioada 2013-2015 s-au obţinut o serie 
intreagă de beneficii pentru comunitate atât ecomomice: reducerea consumului de energie, 
reducerea valorii facturilor la utilitati, cât şi de natură socială: fluidizarea traficului, creşterea 
gradului de confort pentru anumiti ocupanti ai clădirilor, reducerea poluării aerului, susţinerea 
locurilor de muncă si a economiei pe plan local, respectiv creşterea calităţii vietii comunităţii 
in general.  
 
Prin politica de sprijinire a implementării PAED, autorităţile locale pot realiza o îmbunătăţire 
substanţiala a eficienţei energetice generale a localităţii, a calitaţii mediului inconjurător, a 
responsabilităţii şi a spiritului civic al cetăţenilor, fără a se limita la cele enumerate :  

� contribuie la lupta globală împotriva schimbării climatice – la reducerea globală a 
gazelor cu efect de seră, protejând astfel oraşele de schimbare climatică;  

� dau dovadă de angajament în protecţia mediului înconjurător şi de administrare 
eficientă a resurselor;  

� sănătate locală şi calitate îmbunătăţită a aerului, apei si solului 
� creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea nivelului de trai a cetăţenilor in general 
� beneficii economice şi de ocupare a forţei de muncă locale;  
� competitivitate si atragerea investitiilor 
� acces la fondurile Naţionale/Europene;  
� diminuarea aglomeraţiei în circulaţie;  
� îmbunătăţirea imaginii oraşului;  
� vizibilitate politică pe parcursul procesului;  
� participare societăţii civile, îmbunătăţirea democraţiei locale;  
� revitalizarea spiritului de comunitate în cadrul unui proiect comun;  
� o mai bună eficienţă energetică şi economie la facturile de energie;  
� obţin o imagine mai clară, mai onestă şi cuprinzătoare a fluxurilor de buget legate de 

consumul de energie şi o identificare a punctelor slabe;  
� dezvoltă o strategie clară, de ansamblu şi realistică pentru îmbunătăţirea situaţiei;  
� asigură resurse financiare viitoare prin economia de energie şi prin producerea locală 

de energie;  
� îmbunătăţirea independenţei energetice a oraşului pe termen lung;  
 

Pe durata orizontului de timp al implementării PAED-ului pot aparea schimbari care sa 
influenţeze masurile propuse spre realizare. Aceste se pot datora schimbarii cadrului 
legislativ, a mediului socio-politic sau progresului tehnologic. Este posibil ca unele acţiuni să 
nu mai fie actuale, necesare sau fezabile şi să apară oportunităţi noi. 
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Se impune monitorizarea continua a implementării PAED şi a rezultatelor obţinute în urma 
aplicării masurilor şi realizarea unui raport de evaluare anual. 
PAED-ul se doreşte a fi o parte integrantă a documentelor politice strategice menite să 
asigure un grad ridicat de dezvoltare durabilă a oraşului Haţeg şi atingerea obiectivelor 
propuse privind reducerea consumui de energie şi a emisiilor de carbon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Estimarea cantit ăţii de energie şi de emisii CO 2 anuale, ce se va reduce pân ă în 
anul 2020 în ora şul Ha ţeg, pe sectoare PAED rezultate în urma m ăsurilor deja 
realizate şi a celor care urmeaz ă a fi implementate: 
 
Pâna în anul 2020 în ora şul Ha ţeg se estimeaz ă o reducere a consumului de 
energie cu 16653,3 [MWh/an] ceea ce reprezint ă 21,87 %. 
 
Pâna în anul 2020 se estimeaz ă o reducere a emisiilor de CO 2 cu 4221,8 [t/an] ceea 
ce reprezint ă 20,13 %. 

Implementarea PAED necesită o susţinere financiară şi politică din partea 
comunităţii locale. Acţiunile propuse trebuiesc asumate şi continuate de către toţi factori 
implicaţi: Consiliul Local liber ales, Primarul localităţii, departamentele specifice din 
structurile locale, judeţene şi naţionale, furnizorii de utilităţi, instituţii de învăţământ, mediul 
de afaceri privat, ONG-urile, cetăţenii şi societatea civilă.  
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Anexa nr. 1 Inventarul cladirilor publice administrative 
 

Cladiri institutii publice si administrative 
           
nr crt Denumire institutie Adresa regim 

de 
inaltime 

Suprafata 
desfaşurată 
a cladirilor 
(mp) 

anul 
constructiei 

Material pereti 
exteriori  

Tipul tamplariei  Izolatie pereti 
exteriori  

Tip de incalzire  daca este 
cladire 
istorica  

1 Sediu Primaria Haţeg Haţeg, Piaţa Unirii, nr. 6 S+P+5E 1813 2007 cărămidă Al cu geam 
termizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

2 Spitalul Oraşenesc Haţeg Haţeg, Bd. T. Vladimirescu, 
nr. 7 

S+P+6E 5160 1978 BCA , cărămidă -ferestre din lemn 
cu geam  
ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

3 Casa de Cultura  Haţeg, Bd. T. Vladimirescu, 
nr. 6  

P 569  caramida 30 cm metalică cu geam 
simplu 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

4 Serviciul Public Pompieri Haţeg, str. Florlor, nr. 29 P 400 1954 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

5 Casa Mortuară Haţeg Haţeg, str. Cimitirului, nr. 30 P 60 1985 cărămidă - uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu - fara instalatii de 
incalzire 

nu 

6 Creşa  Haţeg, str. M. Viteazu, nr.1 P 70 1996 cărămidă - uşă metalică 
- ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

7 Sala de Sport Haţeg, str. Independenţei, nr. 
2A 

P 1780 2009 cărămidă eficienta - uşă de Al 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

8 Biblioteca  Haţeg, str. Horea, nr. 3 P 192 1959 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

9 Camin Cultural Silvaşul 
de Jos 

Silvasul de Jos, nr. 4 P 782 1960 cărămidă - usa din PVC 
-ferestre din lemn 
cuplate cu geam 
dublu 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 
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10 Sediu Crucea Rosie Haţeg, str. Crişan, nr. 3 P 353 1952 cărămidă - uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 
 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

 
11 

Serviciu Administrare 
Spaţiu Public şi Privat 

Haţeg, str. M. Eminescu, 
nr.28A 

P 136 1960 cărămidă - uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

12 Muzeu Haţeg, Piaţa Bucura, nr. 3 P 212 1954 cărămidă - uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

13 Cantina de ajutor social Haţeg, str. Horea, nr. 4 
 

P 483 1910 cărămidă - uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

14 WC Public Parc Haţeg, str. Uzinei, FN P 55 1972 cărămidă Ferestre lemn 
geam simplu 

nu nu nu 

15 Camin Cultural Silvaşul 
de Sus 

Silvaşul de Sus, nr. 46 P 152 1965 cărămidă ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

16 Camin Cultural Nălaţvad Nălaţvad, nr, 90 P 155 1970 cărămidă ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

17 Statia de epurare Haţeg, str. N. Titulescu P+1E 184 2009 Beton,zidărie 
cărămidă,şarpantă 
lemn,învelitoare  
ţiglă 

- uşă de PVC 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu Încălzire cu 
sistem de aer 
condiţionat 

nu 

 

 

  



Oraşul Haţeg - Plan de Acţiune privind Energia Durabilă PAED 2013-2020 
************************************************************************************************************************************************************** 

 

74 

Anexa nr. 2 Inventarul cladirilor publice pentru educaţie 
 

Cladiri institutii publice pentru educaţie 
           
nr crt Denumire institutie Adresa regim de 

inaltime 
Suprafata 
desfaşurată 
a cladirilor 
(mp) 

anul 
constructiei 

Material pereti 
exteriori 
(caramida, 
BCA, beton) 

Tipul tamplariei 
(lemn cu sticla/ 
PVC cu termopan)  

Izolatie pereti 
exteriori 
(DA+grosime/ 
sau NU) 

Tip de incalzire si 
combustibili 
utilizati (CT sau 
sobe/gaz sau 
lemn) 

daca este 
cladire 
istorica 
(DA/NU) 

18 Colegiul Naţional I. C. 
Brătianu 

Haţeg, str. Muntii 
Retezat, nr. 3 

P+3E 4229 1912 caramida 60 cm - uşă de lemn 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

 nu CT proprie cu 
gaz 

DA, clasa 
B 

19 Scoala Gimnazială Aron 
Densuşianu 

Haţeg, str. 
Independenţei, nr. 2 

P+2E 2058 1982 cadre beton, 
BCA 

- uşă de Al 
-ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

polistiren 5 
cm 

CT proprie cu 
gaz 

nu 

20 Scoala Gimnazială Ovid 
Densuşianu 

Haţeg, Piata Unirii, nr. 
1 

P+1E 1579 1960 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu CT proprie cu 
gaz 

DA, clasa 
B 

21 Şcoala Generală Silvaşul de 
Jos 

Silvaşul de Jos, nr. 
177 

P 474 1959 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

22 Şcoala Generală Silvaşul de 
Sus 

Silvaşul de Sus, nr. 46 P 142 1960 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

23 Scoala Generală Nălaţvad 
+ grădiniţă 

Nălaţvad, nr. 90 P 174 1959 cărămidă - usa din lemn 
-ferestre din lemn 
duble cu geam 
simplu 

nu - sobe cu 
combustibil solid 

nu 

24 Gradinita cu program normal Haţeg, str. M. Viteazu, 
nr. 15 

P 278 1968 cărămidă ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 

25 Gradinita cu program 
prelungit 

Haţeg, str. Bidericilor , 
nr. 19 

P 890 1968 cărămidă ferestre din PVC 
cu geam 
termoizolant 

nu CT proprie cu 
gaz 

nu 
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Anexa nr. 3 Inventarul centralelor termice ale cladirilor publice 
 

Tipul si puterea centralelor termice instalate în clădirile municipale 

Nr. 
crt 

Amplasament Producator Tip tiraj  
TF-tiraj forţat 
TN-tiraj natural  

 Model centrala Putere maxima 
/putere minima 

Luna si anul 
montare centrale 
termice   

1 COL. NAT. I.C. BRATIANU ICI CALDAIE TF. CAZAN RED130 240 – 12 kW Septembrie 2000 
2 COL. NAT. I.C. BRATIANU ICI CALDAIE TF. CAZAN RED130 240 – 12 kW Septembrie 2000 
3 COL. NAT. I.C. BRATIANU ICI CALDAIE TF. CAZAN RED 189 – 65 kW Septembrie 2000 
4 COL. NAT. I.C. BRATIANU BERETA TF. JUNIOR 24CSI 25,8– 11 kW Septembrie 2000 
5 SEDIU PRIMĂRIE CT ICI CALDAE TN monolit stativă 160-120 kW 2007 
6 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIESSMANN TF. VITODENS 100 W 32,7-10,3 kW Septembrie 2014 
7 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CTMC TF. PAVIGAT S 70/2 INO  81 – 65 kW Septembrie 2000 
8 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CTMC TF. NUOVA PAVIGAT S 50/2  INO  60 – 45 kW Septembrie 2000 
9 SCOALA GIM. OVID DENSUSIANU  CT ICI CALDAE TF. RED 200 252 – 246  kW Septembrie 2001 
10 SCOALA GIM. OVID DENSUSIANU  CT ICI  CALDAE TF. RED 130 189 – 85 kW Septembrie 2001 
11 SCOALA GIM. ARON DENSUSIANU CT ICI  CALDAE TF CAZAN G 3009 258,5-129 kW Mai - 1999 
12 SCOALA PRIM. NALATVAD CAZAN VIADRUS 

(combustibil solid) 
TN  CAZAN VIADRUS U 22 40 kW Septembrie 2013 

13 BIBLIOTECĂ ARISTON TF murală 24 kW 2014 
14 CABINET PSIHOLOGIC ARISTON  TF murală 24 kW 2014 
15 CANTINA SOCIALĂ ARISTON TF murală 24 kW 2014 
16 CREŞĂ HAŢEG IMMERGASS TF VITRIX 50 50kW 2012 
17 SALA DE SPORT HERMANN şi SIME TN   2009 
18 CASA DE CULTURĂ VIESSMANN TN VITOGAS 100-F  2011 
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Anexa nr. 4 Inventarul blocurilor de locuit 
 

Nr. 
crt 

Adresa imobil Anul 
construirii 

Regim de 
inaltime 

Sistem 
constructiv 

Numar de 
apartamente 

Aria 
desfasurata 

[m2] 
0 1 2 3 4 5 6 
1 Bloc 48, Piata Unirii, 

nr. 5 
1964 P+3E zidarie 48 677 

2 Bloc 32, str. Muntii 
Retezat, nr. 2 

1963 P+3E zidarie 32 412 

3 Bloc B1, str. O. 
Densuşianu, nr. 7 

1966 P+4E zidarie 60 2127 

4 Bloc A2, Aleea 
Trandafirilor, nr. 3 

1967 P+4E zidarie 40 1299 

5 Bloc A1, Aleea 
Trandafirilor, nr. 2 

1970 P+4E zidarie 40 1299 

6 Bloc 20, Aleea 
Trandafirilor,  

1969 P+4E zidarie 20 624 

7 Bloc C1, Aleea 
Centralei, nr. 1 

1969 P+4E zidarie 100 1824 

8 Bloc A3, Aleea 
Centralei 

1970 P+4E zidarie 50 914 

9 Bloc D3, Aleea Şcolii, 
nr. 4 

1973 P+4E zidarie 20 596 

10 Bloc 1D2, Aleea Şcolii, 
nr. 2 

1973 P+4E zidarie 20 696 

11 Bloc D5, Aleea Şcolii, 
nr. 6 

1974 P+4E zidarie 20 599 

12 Bloc D6, Aleea Şcolii, 
nr. 8 

1974 P+4E zidarie 20 601 

13 Bloc 2D3, Aleea Şcolii, 
nr. 10 

1974 P+4E zidarie 20 598 

14 Bloc D2, Aleea Şcolii 1974 P+4E zidarie 20 594 
15 Bloc 3, str. 

Independentei 
1977 P+4E zidarie 70 2339 

16 Bloc 1ABC, Aleea 
Şcolii nr. 12 

1975 P+4E zidarie 60 1798 

17 Bloc 2ABC, Aleea 
Şcolii nr. 14 

1975 P+4E zidarie 60 1799 

18 Bloc 6A, str. 
Independentei 

1975 P+4E zidarie 60 1738 

19 Bloc 29, str. 
Independentei 

1978 P+4E zidarie 60 1087 

20 Bloc 6D, str. 
Constructorului, nr.2 

1977 P+4E zidarie 40 1158 

21 Bloc 6C, str. 
Constructorului, nr.6 

1978 P+4E zidarie 60 1737 

22 Bloc 6B, str. 
Constructorului, nr.8 

1978 P+4E zidarie 40 1166 

23 Bloc 13A, str. 
Sarmizegetusa 

1979 P+4E diafragme 40 1527 
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24 Bloc 13C, str. T. 
Vladimirescu 

1979 P+4E diafragme 32 1536 

25 Bloc 17A, str. 
Sarmizegetusa 

1979 P+4E diafragme 40 1536 

26 Bloc DH1, str. T. 
Vladimirescu, nr. 6 

1980 P+6E diafragme 48 1969 

27 Bloc 13DKL, str. T. 
Vladimirescu, nr. 4 

1980 P+8E diafragme 64 2532 

28 Bloc 13DMN, str. O. 
Densuşeanu 

1981 P+6E diafragme 48 1969 

29 Bloc 13EO, str. O. 
Densuşeanu 

1982 P+4E diafragme 15 1572 

30 Bloc 17B, str. T. 
Vladimirescu 

1982 P+4E diafragme 111 5417 

31 Bloc 15, str. T. 
Vladimirescu, nr. 2 

1977 P+4E zidarie 15 1158 

32 Bloc 5, str. Muntii 
Retezat, nr. 1 

1978 P+4E zidarie 24 1233 

33 Bloc P28, str. Aurel 
Vlaicu 

1977 P+4E zidarie 28 1117 

34 Bloc P29, str. Aurel 
Vlaicu 

1978 P+4E zidarie 60 2285 

36 Bloc P 30, str. 
Independenţei 

1976 P+4E zidarie 28 1106 

37 Bloc P 31, str. 
Independenţei 

1977 P+4E zidarie 42 1666 

38 Bloc P 2D2, str. 
Independenţei 

1978 P+4E zidarie 20 670 

39 Bloc P 33, str. 
Sarmizegetusa 

1975 P+4E zidarie 12 1073 

40 Bloc 19B, str. 
Sarmizegetusa 

1982 P+4E panouri mari 28 992 

41 Bloc 19C, str. 
Sarmizegetusa 

1983 P+4E panouri mari 10 499 

42 Bloc 14C, str. 
Sarmizegetusa 

1983 P+4E panouri mari 40 998 

43 Bloc 14B, str. 
Sarmizegetusa 

1984 P+4E panouri mari 38 1516 

44 Bloc S1, str. T. 
Vladimirescu 

1985 P+4E zidarie 24 1448 

45 Bloc 30B, str. T. 
Vladimirescu 

1984 P+4E diafragme 79 4948 

46 Bloc bicura 2, str. T. 
Vladimirescu 

1988 P+4E cadre 79 4897 

47 Bloc C1 Garsoniere, 
str. N. Titulescu, nr. 14 

1988 P+4E panouri mari 40 678 

48 Bloc C1 Bis, str. N. 
Titulescu, nr. 16 

1989 P+4E panouri mari 42 1440 

49 Bloc C1 Bis, str. N. 
Titulescu, nr. 18 

1989 P+4E panouri mari 40 767 

50 Bloc 1 Bucura, str. 
Independentei 

1986 P+4E panouri mari 52 1904 
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51 Bloc 2 Bucura,str. N. 
Titulescu, nr.12 

1987 P+4E panouri mari 38 1420 

52 Bloc C1 Bis, str. N. 
Titulescu, nr. 20 

1986 P+4E panouri mari 92 2113 

53 Bloc C2 bis, str. N. 
Titulescu, nr.22 

1987 P+4E panouri mari 40 729 

54 Bloc 40 Garsoniere, 
str. Independentei 

1988 P+4E panouri mari 40 789 

55 Bloc 20 Garsoniere, 
str. Independentei 

1984 P+4E panouri mari 40 795 

56 Bloc 15, str. O. 
Densuşianu, nr. 5 

1988 S+P+2E cadre  6 647 

57 Bloc 16, str. 
Sarmizegetusa 

1988 S+P+2E cadre 12 1279 

58 Bloc, str. Bisericilor, 
nr.3 

1971 P+1E zidarie 8 199 

 TOTAL 82109 
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Anexa nr. 5 Prognoza traficului rutier în intervalul 2008 - 2028 
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Anexa nr. 6 Plan de masuri deja implementate în intervalul 2013 – 2015 

a. PLAN DE MASURI deja implementate în intervalul 2013 - 2015 
       Rezultate şi beneficii realizate 
cod 
măs. 

Măsuri/Acţiuni implementate Domeniu/ 
subdomeniu 

Părţi implicate  
în 
implementare/ 
realizare 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
financiare 
 
[mii lei fără 
TVA] 

Sursele de 
finanţare 

Economia de energie 
estimată /Producţia 
de energie din surse 
regenerabile 
[MWh/an] 

Reducerea de 
emisii de CO2 
estimată 
[t/an] 

Altele: beneficii sociale, 
economice, de sănătate, de 
mediu 

1.a Realizare certificare energetică 
pentru cladirile principale aflate in 
administratia Primăriei Haţeg: Sediu 
Primarie, Spitalul Orăşenesc, 
Colegiul Naţional I.C. Brătianu, 
Şcoala Gimnazială Aron Densuşianu 
şi Casa de Cultură 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2013-2015 10,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

- - + informarea proprietarului in 
ceea ce priveste consumurile 
de energie ale cladirii 
+ insuşirea recomandărilor 
auditorului energetic, pentru 
creşterea eficienţei energetice 
a cladirilor 

2.a Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de străzi urbane în oraşul Hateg 
- reabilitare 25 de stăzi, însumând 
25km 
- 22432 mp de trotuare 
-1616 mp locuri de parcare 
- piste de bicicleta şi spaţii verzi 
adiacente 

transporturi Consiliul 
Local 

2013-2015 29175,76  
mii lei fără 

TVA 

- fonduri 
europene 
- bugetul 
local 

583,2 152,4 + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

3.a Reabilitare termică Şcoala 
Gimnazială Aron Densuşianu 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2012-2013 260,98 
mii lei fără 

TVA 

 - bugetul 
de stat 

120,0 24,2 + creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru 
plata utilităţilor 

4.a Hotărâre privind nominalizarea 
amplasamentelor destinate pentru 
colectare selectivă a articolelor de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte în 
oraşul Haţeg şi aprobarea dării lor în 
folosintă gratuită  

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local  
HCL nr. 
206/2014 

2014 - fără 
costuri 

- - - + incurajarea colectarii 
selective a deşeurilor 
populaţiei 
+ conştientizarea populaţiei 
privind importanţa reciclării 
deşeurilor  

5.a Hotărâre privind stabilirea locaţiilor 
pentru depozitarea deseurilor 
vegetale şi a deşeurilor inerte  
 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 
HCL nr. 
145/2014 

2014 - fără 
costuri 

- - - + educarea populaţiei cu 
privire la gestiunea raţională a 
deşeurilor 
+ reducerea poluării mediului 
cu deşeuri depozitate 
necorespunzător 
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6.a Hotărâre privind darea în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara a terenului, în suprafaţă 
de 7348 mp, în vederea realizării 
lucrărilor de închidere ecologică a 
depozitului de deşeuri al oraşului 
Haţeg, în cadrul proiectului “ Sistem 
de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Hunedoara” 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 
HCL nr. 
150/2014 

2014 - fără 
costuri 

- - - + susţinerea proiectului 
“Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Hunedoara” 
+ reducerea poluării mediului 
cu deşeuri depozitate 
necorespunzător 

7.a Hotărâre privind garantarea creditului 
bancar in suma de 895.000 lei, 
necesar finantarii contribuţiei proprii, 
a cheltuielilor neeligibile şi a taxei pe 
valoarea adăugată aferentă 
acestora, pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de străzi urbane în oraşul Hateg” 

transporturi HCL 33/2014 2014 895,00 
mii lei 

- bugetul 
local 

- - + susţinerea obiectivelor  
proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de străzi 
urbane în oraşul Hateg” 

8.a Hotărâre privind modificarea 
Programului anual al Achizitiilor 
publice, alocare fonduri pentru 
„Lucrări de executie extindere reţea 
canalizare str. M. Kogalniceanu” 

echipamente/ 
instalatii 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
97/2015 

2015 53,22  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

- - + creşterea gradului de confort 
al cetăţenilor 
+ susţinerea obiectivelor 
proiectului  “Extinderea şi 
Reabilitarea Infrastructurii de 
Apă şi Apă uzată în Judeţul 
Hunedoara” 
 

9.a Organizare "Ziua curăţeniei" acţiune 
de ecologizare în oraşul Haţeg, pe 
baza de voluntariat al cetăţenilor 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

S.C. Bucura 
Prest S.A. şi 
Clubul Sportiv 
Orăşenesc 
"Retezatul" 

2015 - fără 
costuri 

- - - + conştientizarea populaţiei 
privind importanţa gestionării 
în mod raţional al deşeurilor 
+ un bun exemplu de spirit 
civic, dat cetăţenilor 

10.a Lucrari de modernizare şi reabiliatare 
termică la Cămin cultural Silvaşul de 
Jos – inlocuirea tâmplăriei din lemn 
cu tâmplărie PVC 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2014   - bugetul 
local 

20,4 7,2 + creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru 
plata utilităţilor 

11.a Lucrari de modernizare şi reabiliatare 
termică la Biblioteca Orăşenească 
Haţeg – inlocuirea tâmplăriei din 
lemn cu tâmplărie PVC 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2015   - bugetul 
local 

5,2 1,1 + creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru 
plata utilităţilor 

     Total estimat 728,8 184,9  
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Anexa nr. 7 Plan de masuri in curs de implementare în intervalul 2013 – 2020 

b. PLAN DE MASURI in curs de implementare în intervalul 2013-2020 
       Rezultate şi beneficii realizate si preconizate 
cod 
măs. 

Măsuri/Acţiuni in curs de desfaşurare Domeniu/ 
subdomeniu 

Faza in 
care se afla 

Document/ 
Perioada de 
implementare 

Resurse 
financiare 
alocate sau 
estimate 
[mii lei ] 

Sursele de 
finanţare 

Economia de energie 
estimată /Producţia 
de energie din surse 
regenerabile 
[MWh/an] 

Reducerea de 
emisii de CO2 
estimată 
[t/an] 

Altele: beneficii sociale, 
economice, de sănătate, de 
mediu, 

1.b Reabilitare termică a Spitalului 
Orăşenesc Haţeg 
Lucrări prevăzute: 
- izolarea termică a părţii  opace  a 
faţadelor  
- înlocuirea tâmplăriei exterioare 
existente din lemn  
- termo-hidroizolarea acoperişului de 
tip terasă, 
-izolarea termică a planşeului peste 
subsol; 
- reabilitarea sistemului de încălzire  

cladiri 
municipale 

D.A.L.I. 
intocmit şi 
aprobat 

HCL 75/2015 
/ 
2015-2020 

9457,15  
mii lei fără 

TVA 

- buget local 
- programe cu 
finanţare 
europeană  

1360,1 274,7 + îmbunătăţirea serviciilor de 
sănătate prestate cetăţenilor 
+ creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie importantă la 
bugetul pentru plata utilităţilor 
+ posibilitatea utilizăriii forţei 
de muncă locale 

2.b  Extindere reţea de încălzire, 
confecţii metalice cămin cultural 
NălaţVad oraş Haţeg 

cladiri 
municipale 

Studiu de 
Fezabilitate 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
99/2015 

83,98  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 10,0 2,0 + creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru 
plata utilităţilor 

3.b Extindere şi reabilitare Cămin 
Cultural, Silvaşul de Jos 

clădiri 
municipale 

Studiu de 
Fezabilitate 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
100/2015 

65,20  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 18,0 5,4 + creşterea gradului de confort 
al ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru 
plata utilităţilor 

4.b Reabilitare termica a blocurilor de 
locuit prin „Programul local 
multianual privind creşterea 
performanţei energetice la blocurile 
de locuinţe”  
– etapa I Aprobarea includerii in 
program a Asociaţiilor de proprietari 
solicitante  
– etapa II Sprijinirea Asociaţiilor de 
proprietari care au început 
demersurile de accesare a 
programului 

clădiri 
rezidenţiale 

Aprobare 
înscriere în 
program 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
10/2013 

50,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
30% 
- surse private 
20% 
- bugetul de 
stat 50 % 

- - + promovarea în rândul 
populaţiei a programelor de 
finanţare pentru creşterea 
eficienţei energetice 
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5.b Studiu de Oportunitate privind 
delegarea serviciilor de operare a 
Sistemului de Management Integrat 
al Deşeurilor (SMID) Hunedoara 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

aprobare 
Studiu de 
Oportunita-
te 

HCL. 58/2015 
/ 
2015 

- fără 
costuri 

-- - - + susţinerea proiectului 
“Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Hunedoara” 

6.b Extinderea si Reabilitarea 
Infrastructurii de Apă şi Apă uzată in 
Judetul Hunedoara  

echipamente
/ instalatii 

Proiect aflat 
în 
implementa
re 

2014-2020 469305,73 
mii lei fără 

TVA, 
(reprezintă 

valoarea 
totală a 

proiectului) 

Fonduri de 
Coeziune prin 
POS Mediu 

- - + îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor 
+ reducerea poluării apei şi 
solului în zona oraşului 

7.b Alimentare cu apa şi canalizare în 
sistem centralizat, sat Silvaşul de 
Sus,oraş Haţeg 

echipamente
/ instalatii 

Aprobare 
actualizare 
indicatori 
tehnico-
economici 
din SF 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
4/2016 

2710,07  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
- programe cu 
finanţare 
naţională sau 
europeană 

- - + susţinerea proiectului 
“Extinderea şi Reabilitarea 
Infrastructurii de Apă şi Apă 
uzată în Judeţul Hunedoara” 
+ creşterea gradului de confort 
şi îmbunătăţirea stării de 
sănătate a cetăţenilor 
+ reducerea poluării apei şi 
solului  

8.b Realizare Parcare Aleea Şcolii , bl. 1 
ABC, Haţeg 

transporturi Studiu de 
Fezabilitate 
intocmit şi 
aprobat 

HCL 55/2015 
/ 
2015-2020 

14,19  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local - - + realizare parcare de 120 m2 

+ fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf 
antrenat in atmosferă 

9.b Modernizare strada secundară 
Silvaşul de Jos, oraş Haţeg 

transporturi Studiu de 
Fezabilitate 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
128/2015 

81,81  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

10.b Modernizare străzi în localitatea 
Nălaţvad, oraşul Haţeg 

transporturi Studiu de 
Fezabilitate 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
129/2015 

103,58  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

11.b Modernizare stradă Ciprian 
Porumbescu, oraş Haţeg 

transporturi D.A.L.I. 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
130/2015 

157,45  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

12.b Modernizare str. Viilor 2, oraş Haţeg transporturi D.A.L.I. 
intocmit şi 
aprobat 

Consiliul 
Local  
HCL nr, 
131/2015 
 

136,85  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 
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13.b Modernizare stradă Vasile 
Alecsandri, oraş Haţeg 

transporturi aprobare 
D.A.L.I.  

Consiliul 
Local  
2016 

costurile nu 
sunt 

estimate 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

14.b Modernizare stradă Dr. Valeriu 
Popoviciu oraş Haţeg 

transporturi aprobare 
D.A.L.I.  

Consiliul 
Local  
2016 

costurile nu 
sunt 

estimate 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

15.b Modernizare stradă Magnoliei oraş 
Haţeg 

transporturi aprobare 
D.A.L.I.  

Consiliul 
Local  
2016 

costurile nu 
sunt 

estimate 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

16.b Modernizare stradă Victor Bontescu, 
oraş Haţeg 

transporturi aprobare 
D.A.L.I.  

Consiliul 
Local  
2016 

costurile nu 
sunt 

estimate 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

17.b Modernizare stradă Tudor Arghezi, 
oraş Haţeg  

transporturi aprobare 
D.A.L.I.  

Consiliul 
Local  
2016 

costurile nu 
sunt 

estimate 

- bugetul local 
 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

       
Total estimat 

 
1388,1 

 
282,1 
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Anexa nr. 8 Plan de masuri propuse pentru implementare în intervalul 2016 – 2020 

c. PLAN DE MASURI propuse pentru implementare în perioada 2016-2020:  
       Rezultate şi beneficii aşteptate 
cod 
măs. 

Măsuri/Acţiuni propuse Subdomeniu Responsabil 
pentru 
implementare/ 
părţi implicate 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 
 
 
[mii lei] 

Sursele de 
finanţare 

Economia de 
energie estimată 
/Producţia de 
energie din surse 
regenerabile 

[MWh/an] 

Reducerea 
de emisii 
de CO2 
estimată 

[t/an] 

Altele: beneficii sociale, 
economice, de sănătate, de mediu 

1.c Realizare certificare energetică 
pentru toate cladirile aflate in 
administratia Primăriei Haţeg şi 
afişarea acestora la sedii 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016 12,00 - bugetul 
local 

- - + informarea proprietarului asupra 
consumurile de energie ale cladirii 
+ insuşirea recomandărilor 
auditorului energetic, pentru 
creşterea eficienţei energetice a 
cladirilor 

2.c Realizarea unei baze de date 
electronice în domeniul energetic la 
nivelul administraţiei publice locale şi 
monitorizarea constantă a 
consumurilor de utilităţi pentru toate 
cladirile publice 

lucrul cu 
cetăţenii 

Consiliul 
Local 

2016 fara costuri - - - + cunoaşterea situaţiei reale a 
consumurilor de energie a 
cladirilor 
+ urmărirea realizării economiilor 
propuse prin compararea 
consumurilor clădirilor de la an la 
an 

3.c Reabilitare termică sediu Primărie, 
Haţeg, Piaţa Unirii , nr. 6 
- izolarea termică a părţii  opace  a 
faţadelor  
- termo-hidroizolarea acoperişului de 
tip terasă, 
-izolarea termică a planşeului peste 
subsol; 
-lucrări de reabilitarea a sistemului de 
încălzire 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020 500,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 
- programe 
cu finanţare 
naţională 
sau 
europeană 

507,0 102,2 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ reducerea necesarului de 
caldură al clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

4.c Promovarea anuală a reabilitării 
termice a clădirilor publice în vederea 
îmbunătăţirii performanţei energetice 
cu un ritm de minim 5% pe an. 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020  1000,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 
- programe 
cu finanţare 
naţională 
sau 
europeană 
 

860,0 173,7 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ reducerea necesarului de 
caldură al clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 
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5.c Modernizarea echipamentelor din 
centralele termice a cladirilor publice, 
respectiv inlocuirea cazanelor cu 
durata de viaţă depăşită, cu cazane 
in condensaţie cu randamente de  
97-98% 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020  100,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

80,0 16,2 + creşterea randamentelor 
instalaţiilor termice ale clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

6.c Montarea de sisteme solare termice 
pentru aport la apa caldă de consum 
la: 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020 135,00  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

36,0 7,3 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor Creşa   15,00 mii lei fără TVA  4,0  

Sala de sport   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Cantina ajutor social    15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Colegiul Naţional I. C. Brătianu   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Scoala Gimnazială Aron Densuşianu   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Scoala Gimnazială Ovid Densuşianu   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Scoala Generală Nălaţvad + grădiniţă   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Gradinita cu program normal   15,00 mii lei fără TVA  4,0  
Gradinita cu program prelungit   15,00 mii lei fără TVA  4,0  

7.c Optimizarea și modernizarea 
instalaţiilor de iluminat interior 
utilizând echipamente eficiente 
energetic la minim 5%/an din  
clădirile publice  

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020 25,00  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

11,5 8,0 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

8.c Dotarea clădirilor cu un flux mare de 
vizitatori cu perdele de aer cald la 
intrare 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2018 6,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

1,5 0,5 + reducerea pierderilor de caldură 
din clădiri. 
 

9.c Montarea de baterii de apa cu 
temporizare si consum redus în 
cladirilie publice, cu un ritm de 10% 
pe an 

cladiri 
municipale 

Consiliul 
Local 

2016-2020 18,00  
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

28,0 19,6 + reducerea consumului, 
pierderilor si risipei de apa 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

10.c Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuit într-un procent de 10 % pe an 
din fondul total de apartamente, prin 
„Programul local multianual privind 
creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe” 

clădiri 
rezidenţiale 

Consiliul 
Local 
Asociaţiile de 
proprietari 

2016-2020 costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 30% 
- surse 
private 20% 
- bugetul de 
stat 50 % 

5500,0 1360,0 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ reducerea necesarului de 
caldură al clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

11.c Promovarea lucrărilor de reabilitare 
termică a locuinţelor individuale într-
un procent de 10 % pe an, prin 
acordărea de facilităţi fiscale 

clădiri 
rezidenţiale 

Consiliul 
Local 
 

2016-2020 costurile nu 
pot fi 
estimate 

- surse 
private  
- bugetul 
local  

6500,0 1616,0 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ reducerea necesarului de 
caldură al clădirilor 
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proprietarilor ce suportă din fonduri 
proprii costurile.  

 + economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

12.c Crearea unui centru de informare a 
cetățenilor privind beneficiile aduse 
de implementarea proiectelor de 
reabilitare termică și acordare de 
suport necesar întocmirii de proiecte 
în domeniul rezidențial.  

clădiri 
rezidenţiale 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + creşterea gradului de informare 
a cetăţenilor in legătură cu soluţiile 
de eficienţă energetică 

13.c Promovarea programului CASA 
VERDE și suport acordat de către 
APM pentru cetățenii doritori să 
aplice pentru montarea panourilor 
solare pe clădiri individuale.  

clădiri 
rezidenţiale 

Consiliul 
Local în 
colaborare cu 
APM 
Hunedoara 

anuala costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

30,0 6,1 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ reducerea necesarului de 
caldură al clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

14.c Realizarea şi aprobarea unui 
„Regulament local privind identitatea 
cromatică a clădirilor din oraşul 
Haţeg”, pentru clădirile care se 
construiesc sau se termoizolează 

cladiri 
municipale 
rezidenţiale 
si terţiare 
 

Consiliul 
Local 

2016-2017 fara costuri - - - + eliminarea neconcordanţelor 
cromatice intre cladiri şi a 
disconfortului vizual creat 

15.c Modernizare sistem de iluminat 
public”, utilizând corpuri cu surse de 
lumină cu eficienţă luminoasă ridicată 
tip LED 

iluminat 
public 

Consiliul 
Local 

2016-2020 1500,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 
- programe 
cu finanţare 
naţională 
sau 
europeană 

440,0 308,2 + realizarea unui sistem de 
iluminat performant 
+ costuri ulterioare de funcţionare 
şi exploatare, reduse 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

16.c Implementarea unui sistem de 
telemanagement de 
aprindere/stingere a iluminatului în 
intervalul 22.00 ÷ 06.00 pe arterele 
principale 

iluminat 
public 

Consiliul 
Local 

2016-2020 costurile nu 
pot fi 

estimate 

- bugetul 
local 

50,0 35,0 + realizarea unui sistem de 
iluminat performant 
+ costuri ulterioare de funcţionare 
şi exploatare, reduse 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

17.c Instalarea unor senzori de 
prezenţă/mişcare pentru aparate de 
iluminat public din zonele periferice 
ori mai puţin circulate/traficate.  

iluminat 
public 

Consiliul 
Local 

2016-2020 5,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

0,6 0,4 + realizarea unui sistem de 
iluminat performant 
+ costuri ulterioare de funcţionare 
şi exploatare, reduse 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

18.c Instalarea de sisteme fotovoltaice 
pentru iluminat public pe străzile mai 
izolate, parcuri, scuaruri, curţi, 

iluminat 
public 

Consiliul 
Local 

2016-2020 50,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

1,5 1,1 + realizarea unui sistem de 
iluminat performant 
+ costuri ulterioare de funcţionare 
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cimitire, grădini sau semne de 
circulaţie 

şi exploatare, reduse 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

19.c Construirea centurii ocolitoare în 
partea de sud a oraşului 

transporturi Consiliul 
Local 

2016-2020 costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 
- buget de 
stat 
- programe 
cu finanţare 
europeană 

389,0 97,3 + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 
+ reducerea consumului de 
carburant  

20.c Campanii de informare a cetăţenilor 
pe tema utilizării mijloacelor de 
transport nepoluante 

transporturi Consiliul 
Local 

anuala costurile nu 
pot fi 

estimate 

- bugetul 
local 

- - + creşterea gradului de informare 
a cetăţenilor in legătură cu soluţiile 
de eficienţă energetică 

21.c Monitorizarea consumurilor de 
carburant ale parcului auto municipal  
și identificarea măsurilor de 
eficientizare a consumului  

transporturi Consiliul 
Local 

2016 fara costuri - - - + cunoaşterea situaţiei reale a 
consumurilor decarburant 
+ urmărirea realizării economiilor 
propuse prin compararea 
consumurilor de la an la an 

22.c Modernizarea parcului auto municipal 
prin achiziţia unui autovehicul prin 
Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional 

transporturi Consiliul 
Local 

2020 40,00 
mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 
- programe 
cu finanţare 
naţională  

5,5 1,4 + reducerea consumului de 
carburant 

23.c 
 
 
 
 

Modernizare strazi, parcări, intersecţii 
rutiere si semaforizări in trafic în 
oraşul Haţeg şi localităţile 
aparţinătoare 

transporturi Consiliul 
Local 

permanentă costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

- - + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

24.c Construirea de noi Piste de biciclete 
5,0 km-în aliniamentul arterelor care 
permit realizarea acestora.  
 

transporturi Consiliul 
Local 

2017-2020 costurile nu 
pot fi 

estimate 

- bugetul 
local 
- programe 
cu finanţare 
naţională 
sau 
europeană 

3,6 0,9 + fluidizare trafic urban 
+ reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

25.c Organizare “Zilelor Energiei”, 
campanie de informare a cetăţenilor 
pe tema eficienței energetice, a 
reducerii consumului de energie şi a 
emisiilor de carbon, reducerii cantităţii 
de deşeuri menajere, reciclare la 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 

anuala 2,50 
 mii lei fără 

TVA 

- bugetul 
local 

- - + creşterea gradului de informare 
şi de implicare a cetăţenilor in 
legătură cu probleme de mediu 
inconjurător 
+ reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
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nivelul consumatorului şi protecţia 
mediului 

 

26.c Organizare “Curăţeniei generale de 
primăvară/toamnă" , campanie de 
curăţenie generală în oraş primăvara 
şi toamna. Angajaţii societăţii de 
salubritate vor colecta obiecte de uz 
casnic şi gospodăresc şi deşeuri 
vegetale rezultate din curăţarea 
arborilor de pe aliniamentele stradale 
şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor. 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local, S.C. 
Bucura Prest 
S.A.  

semestrial fara costuri - - - + creşterea gradului de informare 
şi de implicare a cetăţenilor in 
legătură cu probleme de mediu 
inconjurător 
+ reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
 

27.c Organizare "Ziua curăţeniei" acţiune 
de ecologizare în oraşul Haţeg, pe 
baza de voluntariat al cetăţenilor 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

S.C. Bucura 
Prest S.A. şi 
Clubul Sportiv 
Orăşenesc 
"Retezatul" 

anual fara costuri - - - + conştientizarea populaţiei privind 
importanţa gestionării în mod 
raţional al deşeurilor 
+ reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
+ un bun exemplu de spirit civic, 
dat cetăţenilor 

28.c Organizarea unor campanii de 
colectare a DEEE, cu implicarea 
unităţilor de învăţământ,(conform 
Directiva UE privind deşeurile de 
echipamente electrice, electronice şi 
electrocasnice – DEEE, transpusă în 
legislaţia română prin HG 1037/2010) 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 
societatea de 
salubrizare 
BUCURA 
PREST 

anual 2,50 
 mii lei fără 

TVA 

- - - + educarea populaţiei privind 
importanţa gestionării în mod 
raţional al deşeurilor 
+ respectarea angajamentelor 
internaţionale asumate de 
România 

29.c Crearea unei infrastructuri propice de 
colectare selectivă a deșeurilor 
reciclabile, punerea la dispoziție de 
containere speciale și infrastrutura de 
preluare aferentă privind colectarea 
selectivă a deșeurilor  

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

societatea de 
salubrizare 
BUCURA 
PREST 

permanentă costurile nu 
pot fi 

estimate 

- bugetul 
local 

- - + reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
+ creşterea veniturilor la bugetul 
local prin valorificarea deşeurilor 
reciclabile 

30.c Monitorizarea cantităților de deșeuri 
colectate pe cartiere și luarea de 
măsuri în vederea creșteriii cantității 
de deșeuri reciclabile în cartierele 
unde procesul nu este unul foarte 
eficient. Raportarea performanțelor 
către responsabilii din Primărie. 
Crearea unei structuri de sprijin, 
discuții și ședințe cu asociațiile de 
proprietari în vederea identificării 

mediu/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 
societatea de 
salubrizare 
BUCURA 
PREST 

permanentă fara costuri - - - + reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
+ creşterea veniturilor la bugetul 
local prin valorificarea deşeurilor 
reciclabile 
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problemelor întâmpinate și luarea de 
măsuri corective și de suport astfel 
încât aceștia să reușească să 
genereze deșeuri colectate selectiv 

31.c Crearea unei perdele de arbori în 
aliniamentul stazii N. Titulescu -
centura vestică a oraşului, pentru 
protecția împotriva emisiilor și a 
zgomotului, pe o lungime de cca 1,5 
km 

mediu Consiliul 
Local 
 

2016-2020 costurile nu 
pot fi 

estimate 

- acţiuni de 
voluntariat 
bugetul local 
- programe 

cu finanţare 
naţională 

- - + reducerea cantităţii de praf si 
noxe din atmosferă 
+ îmbunătăţrea calităţii aerului 

32.c Aplicarea Ordinului ANRE nr. 8/2012 
privind achiziţionarea de calculatoare, 
echipamente de copiere/imprimare şi 
echipamente de iluminat public prin 
licitaţie publică, pe bază de eficienţă 
energetică la toate achiziţiile 
efectuate de autorităţile municipale. 

achiziţii 
publice 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + creşterea eficientei energetice a 
aparatelor folosite in institutii 

33.c Elaborarea unui catalog de cerinţe de 
eficienţă energetică ce trebuie incluse 
pentru toate echipamentele şi 
materialele care constituie achiziţii 
publice ale autorităţilor municipale. 

achiziţii 
publice 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + creşterea eficientei energetice a 
aparatelor folosite in institutii 

34.c Promovarea unui mod de alimentare 
durabil: evitarea folosirii materialelor 
plastice: pungi de plastic, tacâmuri, 
farfurii de unică folosinţă în serviciile 
municipale 

achiziţii 
publice 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + reducerea poluării apei şi solului 
în zona oraşului 
 

35.c Solicitarea participanţilor la licitaţii de 
a indica sursele de energie 
regenerabile folosite pentru 
producere sau punere în practică a 
serviciilor care fac obiectul achiziţiilor 
publice  

achiziţii 
publice 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + reducerea poluării 

36.c Achizitie de hartie reciclata pentru 
necesarul primăriei sau institutiilor 
publice şi reciclarea a mai mult de 
70% din hartia consumata 

achiziţii 
publice/ 
gestiunea 
deşeurilor 

Consiliul 
Local 

permanentă costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

- - + reducerea poluării 

37.c Participarea angajaţilor din 
administraţia publica la diverse 
cursuri şi ateliere cu teme de aplicare 
a principiilor de eficienţă energetică  

lucrul cu 
cetăţenii 

Consiliul 
Local 

permanentă costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

- - + creşterea gradului de informare 
a personalului din administraţie, 
privind eficienţa energetică 
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38.c Campanii de informare pentru 
atragerea de investitori noi, prin 
promovarea locală, utilizând diferite 
instrumente de comunicare, 
conferințe, organizate anual.  

lucrul cu 
cetăţenii 

Consiliul 
Local 

anuala costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

- - + realizarea de beneficii 
economice şi sociale pentru 
comunitate 

39.c Promovarea montării de termostate 
pentru controlul temperaturii 
ambientale, la nivelul sectorului 
rezidențial și terțiar/comercial, prin 
diseminarea anuală a informațiilor 
prin pliante de informare adresate 
cetațenilor și companiilor din sectorul 
comercial în cadrul diferitelor 
evenimente organizate de către 
Primărie  

lucrul cu 
cetăţenii 
clădiri 
terţiare 

Consiliul 
Local 

anuala costurile nu 
pot fi 
estimate 

- bugetul 
local 

5,0 1,0 + creşterea gradului de confort al 
ocupantilor 
+ creşterea randamentului 
instalatiilor termice interioare a 
clădirilor 
+ economie la bugetul pentru plata 
utilităţilor 

40.c Campanie de informare şi promovare 
a măsurilor şi acţiunilor incluse în 
PAED prin:  
- comunicate de presă, anunţuri 
privind lansarea şi derularea 
proiectelor;  
- informări asupra rezultatelor 
implementării, după evaluarea 
minuţioasă a acestora, la finalizarea 
acţiunilor;  
- organizarea de conferinţe de presă;  
- interviuri şi emisiuni în mass-media 
locală (radio, televiziune);  
- articole referitoare la PAED Haţeg 
în presa scrisă;  
 

lucrul cu 
cetăţenii 

Consiliul 
Local 

permanentă fara costuri - - - + susţinerea Planului de Acţiune 
pentru Energie Durabilă (PAED) 
+ transparenţă în implementarea 
măsurilor şi a cheluirii banului 
public 
 

 
 

     Total 
estimat 

14449,2 3754,9  
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Anexa nr. 9 Anexa nr. 1 din Ordonanţa nr.13/2016 pentru modificarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 
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Anexa nr. 10 Anexa nr. 1.1 din Ordonanţa nr.13/2016 pentru modificarea Legii 372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor 

      FIŞA TEHNICĂ A CLĂDIRII NR. .....1) 
I. INFORMAŢII EXTRASE DIN CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 2) 

1 Categoria (funcţiunea) clădirii   
2 Regim de înalţime   
3 Anul construirii   
4 Suprafaţa construită desfăşurată (m2)   

5 Suprafaţa utilă încălzită (m2)   
6 Volum încălzit (m3)   
7 Consum anual specific de energie (finală) total [kWh/m²an], din care:   

7.a - încălzire [kWh/m²an]   
7.b - apă caldă de consum [kWh/m²an]   
7.c - climatizare [kWh/m²an]   
7.d - ventilare mecanică [kWh/m²an]   
7.e - iluminat artificial [kWh/m²an]   

8 Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an]   
9 Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]   
10 Clasa energetică   
11 Nota energetică   

      II. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

1 Clasa de risc seismic   

2 Reabilitarea termică poate fi realizată fără consolidarea 
structurii de rezistenţă       Da/Nu 

      III. INFORMAŢII EXTRASE DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC 3) 

1 Conţinutul pachetului de soluţii selectat 
1.1 Soluţia 1:(descriere) 
1.2 Soluţia 2:(descriere) 
...   
2 Costul pachetului de soluţii (mii lei cu TVA)   
3 Durata de recuperare a investiţiei (ani)   

4 Consum anual specific de energie (finală) [kWh/m²an] pentru pachetul de soluţii,     din 
care:   

4.a - încălzire [kWh/m²an]   
4.b - apă caldă de consum [kWh/m²an]   
4.c - climatizare [kWh/m²an]   
4.d - ventilare mecanică [kWh/m²an]   
4.e - iluminat artificial [kWh/m²an]   

5 Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an], estimat pentru pachetul de soluţii 
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6 
Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an], estimat pentru pach

7 
Economie de energie (finală)[kWh/m

  1) Numărul fişei tehnice a clădirii corespunde pozi

2) Se anexează în copie Certificatul de performa

3) Se anexează în copie raportul de audit energetic.

  IV. INDICATORI EXTRA
1 Valoare deviz general (mii lei cu TVA)
2 din care C+M (mii lei cu TVA)
3 Durata de realizare a investiţiei (l

  V. STADIUL IMPLEMENT
1 Suma alocată (mii lei cu TVA)
2 Lucrării contractate (mii lei cu TVA)
3 Lucrării finalizate (mii lei cu TVA)
4 Buget alocat pentru 2016 (mii lei cu TVA)

  

VI. MĂ

1 
2 

... 

  VII. FOTOGRAFIA COLOR A CL
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Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an], estimat pentru pachetul de solu

ă)[kWh/m²an], estimată  în urma aplicării pachetului de solu

   dirii corespunde poziţiei din Lista Anexa 1. 
  în copie Certificatul de performanţă energetică. 

 în copie raportul de audit energetic. 

   INDICATORI EXTRAŞI DIN DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMIC
Valoare deviz general (mii lei cu TVA) 
din care C+M (mii lei cu TVA) 
Durata de realizare a investiţiei (luni) 

   STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PÂNĂ LA DATA DE 30.12.2015
 (mii lei cu TVA) 

rii contractate (mii lei cu TVA) 
rii finalizate (mii lei cu TVA) 

Buget alocat pentru 2016 (mii lei cu TVA) 

   

ĂSURI ALTERNATIVE ADOPTATE 

  
  
  

   FOTOGRAFIA COLOR A CLĂDIRII - FAŢADA PRINCIPALA (FORMAT A4 SAU A5).
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etul de soluţii   

rii pachetului de soluţii    

 

 

 

 

 ECONOMICĂ 
  
  
  

  LA DATA DE 30.12.2015 
  
  
  

  

 
Reducere 
estimată a  

comsumului 
(kWh/m2an) 

  
  
  

 ADA PRINCIPALA (FORMAT A4 SAU A5). 

 

 


