
                                                                              

 
        
 
 

 

       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

        Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

     PLAN de AcŃiune pentru promovarea unei Localitati Sanatoasa Climatic si Eficienta Energetic 

                             1.Sanatate si 100 ani de viata pentru fiecare cetatean  in orice localitate! 

        ANUL si Problema !  

 
Anul Evaluare 
2007 1.Romania -la 1 ian.- populaŃia: 21,56 mil.( 51,3%  femei)- Institutul National de Statistica 



            
2.Rapoarte Terra –populatie:ONU-6,6 mld:cu 50%-in orase;2030- 8,2- 60% ; 2050-9 mld.. 

3.SperanŃă de viaŃă redusă la Călăraşi  datorita stresului:  

Regiune Femei BărbaŃi 
Europa Centrală şi de Est 77 71 
Spania, Italia sau Germania 81 75 
Călăraşi 72-73  
Tallinn (Estonia)  66  

2010 Aplicare standard  european de 26 mp de zona verde/locuitor in localitate: noi parcuri, zone verzi, 
scuaruri sau aliniamente de copaci. 

2025 Orăşenii trăiesc cu 2 ani mai mult(72,98 ani) decât cei din mediul rural-dupa starea de sănătate, 
alimentaŃie, nivelul educaŃiei sanitare,condiŃii economico-sociale. 

  
      Reactie publica :“Adevărul-publicatie se înrolează pentru salvarea planetei “ si ”A ajuns Capitala 
Polul Căldurii din România?”.Caldura se realizeaza prin Poluare,adica prin:“Introducerea directă sau 
indirectă, ca rezultat al activităŃii umane, de substanŃe, vibraŃii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, 
susceptibile să aducă prejudicii sănătăŃii umane sau calităŃii mediului, să determine deteriorarea bunurilor 
materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia”.  
 
Deci,parteneri la aceasta dezbatere:Reflectati ,daca interesul,poarta…si Sanatatea noastra  este pe Luna!. 
 



Afectate Efecte ale vietii prin poluare si schimbari climatice 
Ce ne aduc 
schimbarile 
climatice in 
Europa-peste 
5°C in 5 mii 
ani? 

Virusi mortali pentru oameni si animalele- din bolile tropicale dinspre Ecuator(Africa,India)-prin: 
insecte-tantarii ;capuse;migratie pasari -transmit acesti virusi!In plus:consuma plante,care absorb 
CO2-ul! Rompres:  

Virusi Efecte de afectare/an 
Flavivirusi Febra galbena-200 mii persoane/ 30 mii morti: febra mare, dureri de cap si 

musculare, ameteli, greturi si varsaturi,grav- icter. 
Denga  50 mil.infectii/an:la copii-temperaturi;adultii -eruptii cutanate in 50% din 

cazuri;grav-febra hemoragica in sistemul vascular. 
Encefalita 
japoneza  

50.000 cazuri/an si rata mortalitatii -25%:febra, tuse, diaree, dureri de cap si 
varsaturi,sindrom similar maladiei Parkinson. 

West Nile  Encefalita lui Saint Louis -afecteaza 50 oameni in America - rata de mortalitate de 
7%:probleme neurologice si afectiuni  tract urinar  

Encefalita de 
capuse  

Rusia:debuteaza ca o gripa, iar 30% din cazuri evolueaza spre o faza neurologica.  
 

Powassan Forma de encefalita.  
Boala Louping  Marea Britanie unde pasc oile- si Spania, Norvegia, Turcia si Grecia:encefalita 
Kyanasur  Febra hemoragica:la 100- 500 de persoane .  

Păsări Vor fi afectate la:migrare încetinită;contaminari rapide.Disparitii în anul 2010: 

+6,4 °C 30% specii  
+2,8 °C 55% specii  

Culturi de 
plante 

1.Nedezvoltare: scadere minerale si vitamine- proteine,gluten, micronutrientii din cerealele,legumele 
vitale si furaje afectate(piine necoapta -berea fara spuma- cartofii prajiti otravitori). 

2.Universitati engleze: plantele se apără prin fenomenul de  fotoprotecŃie-în interiorul frunzelor 
,energia luminoasă în exces este convertită în căldură, care este uşor dispersată. 

Studii publice 1.Revista „Nature"-studiu in emisfera nordică:anotimpuri calde  lungesc  durata de descompunere al 
planelor si se elimina CO2 în atmosferă. 
2.Institut Hudson: schimbarea climei are loc periodic la fiecare 1.500 de ani –prin schimbări de 



temperatură ale Soarelui(cel mai activ in  ultimii 1.000 de ani)  
3.Norwegian Polar Institute:se amplifica valorile CO2 in ian. 2008-comparat cu dec.2007; 
responsabile –China(28% din emisiile globale) şi India. 
4. Universitatea Stanford din California -CO2 responsabil:mor 22.000/an an 
 

Source: www.bbc.co.uk 
5.Raportul Greenpeace in agricultura:necesar  depozitare CO2  în sol si  îmbunătăŃire producere orez. 

Fertilizatorii-contin  oxid de 
azot -distrug plantatiile 

Se eliberează echivalentul a 2,1 mld. t CO2/an;la producerea lor 
industriala –degaja 410 mil. t CO2/an. 

DejecŃii animaliere Produc metan;1 kg carne de vită produs – emite industrial 13 kg. 
carbon; 1 kg carne de miel produs-17 kg. 

 
Efecte ale  
poluarii 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Autoritatea de Sănătate Publică -Gărda NaŃionala de Mediu-AgenŃia pentru ProtecŃia 
Mediului- Institutul de Cercetări Alimentare: 

Proces de 
emitere 

Emisii Efecte asupra sănătăŃii/mediu 

Sistemele de 
încălzire fara 
NH4 şi arderi 
industriale (si-
derurgie, 

1.SO2 

 

1.Aer-irită ochii şi producere boli plămâni,căi respiratorii şi 
sistem digestiv/formează ploi acide cu efecte toxice asupra ve-
getaŃiei.  

2.Aer:reduce transport  oxigen în sânge,acuitate vizuala şi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rafinărie) 2.CO 

3.Pb 

4 .Pulberi în 
suspensie 

capacitate fizica;sistemul respirator, prin blocare hemoglobina 
şi neoxigenare Ńesuturi;sterilitate sau nastere prematura/ la 
100 mg/m3 este letal.  

3.Aer:pietre la rinichi, scădere auz şi  vedere, 
sterilitate,cerebrale,boli hepatice. Institutul de Sănătate 
Publică -studiu in 2000: 57% din copiii au valori ale 
plumbemiei mai mari decat cele normate. 

4.Aer: inflamează şi intoxică alveolele pulmonare 
Trafic 

 

 

1.NO 

2.Benzen 

3.CO  

4.Pb 

5. Pulberi în 
suspensie 

1.Sol:acumulare nitraŃi  

2.Cancerigen(clasa A1 de toxicitate)- şi afectează sistemul 
nervos central. 

3.Din benzină-la turaŃie mică;blochează fixarea O2 prin 
atomul central de fier al hemoglobinei- dureri de cap –
stomac- febră –atac inima şi creier-moarte.  

 
Sol Metale  toxice -

Pb,Cu,Cd,Zn  
Fara culturi de legume –fructe: roşii, cartofi, castraveŃi, 
ardei şi vinete, dar şi în căpşuni, zmeură şi mere. 

Apa Fenolii, plumbul 
şi amoniul 

1.Solutie pentru dezinfecŃie:iradierea cu raze ultraviolete -
eliminare bacteriologica;copiii-spre schizofrenie.  

2. Apa de la robinet - substanŃele pot dăuna sănătăŃii in timp 
Bucuresti Aluminiu- boala Alzheimer; Clorul-

glanda tiroidă 
Ploieşti AzotaŃi- se pot transforma în substanŃe 

cancerigene 
Iaşi Clor 



 
 
 
 
 
 
 
 

Timişoara Clor şi aluminiu  

2.Autoritatea de Sănătate Publică -Serviciul Supraveghere Factori de Mediu GalaŃi-in 
2007:46.235 de persoane cu afecŃiuni a căror cauză probabilă este poluarea;copii-61% ca 
pacienŃi noi;bronşită, laringită, faringită, amigdalită, traheită, pneumonie, sinuzită sau astm.  
ArcelorMittal-amoniac şi fenoli urât mirositori,pulberi în suspensie;Traficul rutier-CO si CO2; 
Groapa de gunoi;Şantierul Naval –vopsitorii. 

Identificare 
si control 
poluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Tehnologii prin sateliti NASA. 

2.StaŃii automate(teste privind nivelul NOx, conŃinut plumb din pulberile în suspensie, CO,SO2, ozonul 
şi compuşii organici volatili precursori ai ozonului, pulberile în suspensie fracŃiune PM10/PM 2,5, amoniac 
şi parametrii meteorologici- umiditate, direcŃia şi viteza vântului, temperatură) si panouri de 
monitorizare a calităŃii aerului:Program naŃional –cu  94 de staŃii/Phare-117 in 37 judete;datele 
obŃinute sunt incluse în sistemul de informaŃii ale AgenŃiei Europene de Mediu. www.calitateaer.ro 

Galati-5 
statii 

Dec.2007-valori de 95 mgrame/mc faŃă de limita admisibilă la pulberi în 
suspensie-50/ plafonul atmosferic coborât- umiditatea spre 100% -fara vânt.  

Bucuresti 70% din populatie afectata de praf, poluarea industriala-fonica-trafic auto(asigura 
70% din poluare),reducere spatii verzi:300t. praf/lunar pe 1km²;santierele-duc la 600t;in 
21-25 iulie 2007- nor toxic la 100 m. deasupra zonelor intens circulate(adica-70% din 
suprafata,in special fara verdeata).Efecte:alergii, dureri de cap, probleme de vedere- 
respiratie-sterilitate(30% barbatii –sterili;femei-cel mai mic nivel de fertilitate din 
Romania). 

3.Model:Interzicere Antene GSM la operatori de telefonie mobila pe baza buletinelor de 
determinare emise de către AutorităŃile in domeniu:in Targu Mures(proiect)-dupa prevederile OG 
nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici pentru 
anul 2006-Art. 16.-“(1) Spor pentru condiŃii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, 
se acordă funcŃionarilor publici care desfăşoară activitate în autorităŃile şi instituŃiile publice în care 



emiŃători pentru comunicaŃii, instalaŃii de microunde, instalaŃii de curenŃi de înaltă frecvenŃă, 
staŃii de bruiaj.”-www.emf.ro-monitorizare emisii( „ComunicaŃiile mobile şi sănătatea“-Bucuresti- 15 
oraşe). 

 

4.Aplicatia mobGAS pe telefonul mobil:calcul emisii dioxid de carbon, metan si oxid de azot;date 
necesare- transport, încălzire casa,consum casnic-
http://mobgas.jrc.ec.europa.eu. 

 

 
 
Source:Jurnalul national 

 

 

                                                           2.O politica de Regenerare urbană  
 
 Dezvoltare oraşe cu 80% din populaŃia Europei si urbanizare medii rurale-Modele: eco-friendly 
regiuni! 
 
Landul 
North Rhine 
Westphalia 

Orasul Munsten-prima calitate a vieŃii din  Germania;4 mld. kWh energie "verde"/an;iniŃiativă 
„Ecoprofit"-consiliere pe mediu pentru societati-reducere consum  energie – apă şi  reciclare deşeuri 
;parcuri eco-industriale –tehnologii  pentru eco-incubator de afaceri;purificarea apei; sistem de 
monitorizare a calităŃii solului -softuri  NRW Soil Information System;reciclare deşeuri.   

Eco-oraşe  Guvernul englez:se vor  construi oraşe ecologice cu materiale reciclate,cu zero emisii de carbon.  
Bucureşti- 1.Studiu al Comisiei Europene in 75 de oraşe, despre calitatea vieŃii:”în Bucureşti este din ce în ce 



Polul 
poluarii 
Europene 

mai dificil- poluarea,fara loc de muncă,suficient de bine plătit, lipsa spaŃii verzi,preturi 
produse,nesiguranŃa pe străzi şi locuri publice,aglomeraŃia din transport public, preferi clinică privată 
sanitara”. 

2.Studiu AsociaŃia Eco Europa:traficul produce 2 mil.substanŃe dăunătoare. 
3.Studiu OMS: în locuinŃa aerul -de 2-5 mai poluat decât exterior;4.000 compuşi 
toxici inhalaŃi prin fumat. 

 

 

 

Source:Adevarul 
Aradul-
premiat in 
EU! 

Premiul „Săptămâna MobilităŃii Europene-Străzi pentru oameni "- 2007, alături de Frankfurt şi 
Ponferrada: multe parcuri şi alei verzi,mers pe jos/bicicleta sau  transport public.!-selectie din 
2.015 oraşe europene. 
 

Harta Verde 
a localitatii 

Harta Verde-mişcare ecoculturală de responsabilitate şi acŃiune locală: 

1.Green Map System dezvolta sistemul la nivel mondial-din 2000:50 orase. 

2.Proiect Bucuresti:evidentiaza zonele cu dezvoltare durabilă economica,servicii,poluare,spatii verzi.  

Fara 
consum 
energetic 

1.Luptă împotriva încălzirii globale-inchis consumul casnic si public:29 martie/2008 o ora-30 
mil.cetateni; 2007- 2,2 mil.-in Atlanta, San Francisco, Bangkok  şi Montreal. 

2.Clădirile publice "verzi" la Londra:reducere consum cu 25%-www.londonclimatechange.co.uk. 

3.Ziua Economisirii Energiei-in Marea Britanie:consum casnic. 



4.Suedia-oraşul Vaexjoe-lider mondial în protecŃia mediului:energie din RES-50%;emisiile 
CO2/locuitor scad cu 30% în ultimii 15 ani. 

5.Ploiesti-in Programul Energie Eficientă Inteligentă (IEE-aplicat si la Cluj-Napoca, BistriŃa-

Năsăud şi Aiud)-P.R.A.C.T.I.S.E-reducere poluare şi consum de energie iluminat stradal:cu 

1,5%/an emisii de CO2-din producerea energiei termice şi 0,5%/an consum de energie 

convenŃională(30%-inlocuire lămpi cu vapori de mercur cu sodiu). Comisia Europena:2010-emisiile 

CO2-reducere cu 180 mil.t.  

6.Observatorul Astronomic Mauna Loa:in mai 2008- concentraŃia de CO2 este de 387 ppm- cea mai 
mare valoare din ultimii 650 mii ani;50% din emisii, absorbite de păduri . 

  Convenţia primarilor din Europa-Orașele pentru o energie durabilă dau un exemplu de acţiune 
împotriva schimbărilor climatice. 

Angajamentul oficial de circa 100 de orașe-Brasov/15 capitale:conform obiectivelor UE de 20% în 
materie de reducere a emisiilor de CO2, prin acţiuni de creștere a eficienţei energetice-cu 20% și de 
promovare a energiei regenerabile-cu 20%;peste 50% emisiile de gaze cu efect de sera (GES) rezultata 
din energia consumata pentru activitatile umane.  
  
Actiuni Evidentiere 
Plan actiune UE pentru 
Eficienta Energetica 

Realizarea potentialului se face din crearea unei Conventii a Primarilor   

Strategia Comisiei 
Europene pentru 
ecourbanizare 
 
 
 
 
 

1.Programe până în 2013:cresterea EE in clădiri Verzi(orientate spre 
soare,termoizolaŃii de calitate,verdeata în dreptul faŃadelor însorite,vânturile reci dinspre 
Sud-stopate de brazii sau molizii plantaŃi in Nord);utilizari noi apa si materiale de 
construcŃie;aer curat;trafic fluent şi zgomot redus. Aplicabilitate in cladiri publice: 

Camera Municipala din Lisabona-piscină ecologică si cu 120 de panouri solare;Nurnberg-  
boiler propriu şi sistem de încălzire prin pardoseală;Marbor-Slovenia-aparate recuperare 
căldura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source:Adevarul 

 

 

2.Concursul „Capitala verde europeană”:4 din 5 traiesc si doresc mediu urban verde 
şi sănătos-spaŃii verzi,mijloacele de transport public ecologice şi pe ideile originale 
privind gestionarea deşeurilor şi poluarea fonică . 

Carta de la Leipzig  Orasul european durabil cu referire la necesitatea ameliorarii eficientei energetice. 
Actiuni colectivitati in 
calitate de:consumator si 
furnizor de servicii - 
planificator, promotor si 
regulator -consilier, 
motivator, model -
producator si furnizor 

1.Plan de Actiune pentru Energie Durabila:reducere locala cu peste 20% emisiile de 
CO2. 
2.Servicii publice la primarii:zile dedicate energiei sau Conventiei Primarilor; conferinta 
europeana anuala a primarilor pentru Europa a Energiei Durabile. 
3.Adaptarea politicilor  în cadrul initiativelor CONCERTO, CIVITAS sau 
ManagEnergy.Comisia Europeana si administratiile nationale sa sprijine financiar actiunile. 
4.Organism de consultanta tehnica. 
5.Referenti de excelenta:initiative si programe aplicate de sprijin.Propuneri: 
• CONCERTO: reabilitarea zonelor urbane  
• CIVITAS: transport urban durabil  
• C40 programul de ameliorare a eficientei energetice a cladirilor  
• ManagEnergy: agentii locale de energie  
• European Energy Award eeaR  

Roadmap 1.Prezentare site- TREN-COVENANT@ec.europa.eu -30th April 2008. 
2.Versiune final Conventie: 30th June;intalnire primari-15 December 2008 
3.Evenimente de prezentare: Eurocities (February-Murcia), Committee of Regions Plenary 
Session (April- Brussels), Climate Alliance (April- Aachen) Energie-Cités (April – Cork), ICLEI 
(April – Rovigo), UNDP (May – Split), Italy (July –Torino). 



 
                                                  3.Urgent- Actiuni pentru calitate mediu înconjurător! 
 
Fara:Zgomot, aer poluat, trafic intens, neglijare mediu construit, lipsa management şi 
strategie!  
 
Clima fara 
CO2 

1.Presedintele Comisiei Europene: tarile UE au inregistrat progrese destul de limitate in reducerea 
emisiilor (-1.5% pentru UE 15 si -11% pentru EU 27):anul 2009 este termen limita pentru inceperea 
negocierilor referitoare la combaterea schimbarilor climatice dupa ce in 2012 va expira Protocolul de la 
Kyoto;un consens si o viziune comuna asupra limitarii incalzirii globale la 2 °C peste nivelele pre-industriale. 
 Initiative si actiuni: 

23 
ian.2008 

Pachet de masuri ce vor fi implementate in energie si schimbari climatice: propunere 
pentru dezvoltarea tehnologiilor sustenabile ale carbunelui;Directiva referitoare la 
promovarea energiei regenerabile; modificare a Directivei de Comercializare a 
Emisiilor, fapt care va contribui la crearea unei piete mondiale a carbonului- cu 
Plan de Comercializare a Emisiilor. 

2008 Stimulentele pentru cercetare si investitii-Grup Director pentru implementarea Planului 
SET care va coordona politicile si programele, va asigura resursele, monitoriza si analiza 
sistematic progresele inregistrate; Initiative Industriale Europene -cresterea cercetarii si 
inovatiilor prin intalniri ale actorilor competenti;crearea unei Aliante Europene in 
Cercetarea Energetica pentru o mai buna cooperare si planificare intre cercetatori. 

Directivă 
privind 
calitatea 
aerului -
mai 2008 

 

Transpunere în dreptul naŃional in 2 ani- Reduceri importante limite admise:pulberi 
în suspensie;mentine pentru ozon, dioxid de azot, dioxid de sulf, plumb, benzen şi monoxid 
de carbon.  

Directivă Pulberi cu diametru:<2,5 micrometri (PM2.5) si flexibilitate între 2,5-10 
micrometri (PM10;zilnic-<50 µg/mc şi nu mai mult de 35zile/an; ConcentraŃia 
maximă admisă -40 µg/mc). 

Statele membre-plafon:<25 µg/mc. 



Studiu 
OMS 

Foarte fine -afectează iremediabil căile respiratorii şi sistemul 
cardiovascular; nivel necesar -10 µg/mc.  

2. Programul ONU pentru Dezvoltare (UNDP)-2007: 

- Africa sub-sahariană -pana in 2020,raman fara hrana alimentara -1/3 ;ŃânŃari  transmit boli grave;în 
2060-venitul/locuitor scăde cu 25%; izolare Ńări sărace-40% din locuitori nu pot vietui; 
 -Ńările dezvoltate –necesara reducere GHG,cu cel puŃin 80% până în 2050; 

-in sudul Asiei şi nordul Chinei- 1,8 mld. nu au apa potabila; 

-tendinta este de 4 °C decat 2-stabilit. 

3.ConferinŃa NaŃiunilor Unite de la Bali:  
EU 1.15 state care au semnat iniŃial Protocolul de la Kyoto respecta angajamentul de 

a reduce în 2008-2012 cu 8% nivelul emisiilor GHG raportat la valorile măsurate în 1990. 

2.Obiectiv EU: reducere poluare cu 30%(sin u 20%) până în anul 2020, raportat la nivelul 
din 1990.  

Australia A ratificat protocolul de la Kyoto: 3 dec. 2007.  
Recomandare Reducere cu ½ a emisiilor pana in 2050, fata de nivelul din 1990, si cu 80% pentru 

tarile industrializate . 
 
 

                       4.Productia si Reciclarea de Deseuri in depozite ecologice si  rampe de transfer 

 
Actiuni in  
EU-27 
 

1.Legislatie: nivelul producŃiei de deşeuri ar trebui să fie stabilizat, până în anul 2012, la nivelul preconizat 
pentru 2008. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Eliminare gropilor de gunoi prin rapida reciclare până în 2020 in orase.In  prezent se utilizeaza din 
deseuri: 

 Gropi Reciclare 
Europa-3,5 t/loc.-an 49% 33% 
Olanda  11%  89%  
Romania 90% 10%;Tinte Comisia Europeana:2010-48%;2012-50%. 
3. Sectorul Transport consuma  anual  circa 70% din cantitatea de  petrol in  EU:98% din combustibili 
pentru motoare si racire se bazeaza pe cel mineral si 20% din consumul total al energiei primare. 
Necesar Reglementari in:reducere transport,promovarea celui public in conditii de 
Mobilitate(viteza neeacelerata in…disperare,frana,oprire la Stop;mersul pe jos au pe bicicleta,face….;ia 
trenul…; sau autobuzul de la 500 m la fiecare  15 minute),parcari consistente,cu vecini comerciali 
prieteni,autovehicule eficiente,cu drumuri imprejmuite si cu apa de udat-pentru mediu si 
protectie sociala.Emisiile CO2 in Auto au crescut cu 24% in 1990 si dublat in sectorul Aviatie:si 30% 
intreg sectorul transport(din care 40% in cel urban). Actiunea de prioritate 4-Action Plan for Energy 
Efficiency-Obtinere combustibil efficient al  autovehiculelor:curate,elegante,sigure si eficiente 
energetic. 
Dependenta de petrol De la 96% la 80% in 2030 prin biocombustibili 
Mobilitata urbana si 
distante scurte 
alternative 

Combinare si management  a mersului pe jos cu cel pe bicicleta 
si in autovehicule 

Mentenanta Monitorizare consum si verificari in service. 
Impuneri necesare  Emisii de CO2 de 120 gr CO2/km si autovehicul pana in 

2012;certificarea energetica a autovehiculului conform Directivei 
1999/94/EC; taxare a keroxenului si combustibili pentru aviatie. 

Transport urban eficient Responsabilitate autoritati pentru:infrastructura,drum si 
congestie.Se va elabora o Carte Verde. 

Biocombustibilii  Biodiesel şi bioetanol –10% pana in 2020; Hydrogenul şi celulele 
combustibile sunt alte surse potenŃiale de combustibil pentru 
transport.Din biomasă, inclusiv reziduurile forestiere, resturile 



alimentare, deşeurile animaliere, culturile energetice. 

 Source: www.managenergy.net. 
Energetic Obtinere de biogaz si transformare:in  energie electrica si caldura. 
Materiale 
reutilizabile 

 

Recuperari: 

Cenuşă 
uşoară/grea 

Stocaj in asfalt/pentru fundaŃia drumurilor si  turnare. 

Acidul clorhidric Transformă în clorură de calciu:stocaj  în stratul final drumuri/neformare ghiata.  
Sulful In SO2:fabricare gips. 
Metale Feroase şi neferoase,inclusive aur.  

Jud.Calarasi Orase:amenajarea unui depozit ecologic la nivel de judet si a unei statii de transfer pentru mun. Calarasi si 
zona inconjuratoare pe o raza de 30-40 km. 
Comune:pana in 2009, desfiintate cele 229 de depozite de gunoi, amplasate pe spatiile neamenajate/ 
serviciul de salubrizare 

 

                             5.Transport local fara Aglomeratie, Poluare,Zgomot  si Nesiguranta  
                                                    pentru cresterea  Productivitatii urbane 

   Noua Strategie de la Lisabona pentru EU-27,unde  orasele asigura circa 75-85% din PIB, prezinta ca 
prioritate:Crearea unui mediu urban de calitate,necesar in „transformarea Europei intr-un loc mai atractiv 
pentru investitii si lucru” – pentru a mari potentialul sau de crestere economica si creare de noi locuri de munca. 



Situatia actuala  ale Mobilitatii Urbane: cu un autoturism ce ofera  confort,viteza si comoditate. 
 
Europa  1.75% din deplasarile din zonele metropolitane se fac cu autoturisme; 

2.490 mil. de locuitori cu ½ numar masini; 

3.Infrastructura neadaptata-cu aglomerare: in Londra viteza traficului rutier identic cu al trasurii. 

4.Siguranta rutiera:1 din 3 accidente mortale -in zonele urbane. 

5.Zgomotul:65% din populatia expusa unui nivel-ce produce tulburari de somn si afecteaza capacitatile de 
invatare, motivare si rezolvare a problemelor;anual -1800 decese. 

6.Sursa de CO si particule fine: 300 persoane mor de astm pulmonar. 
EU-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Distantele cresc cu 40% in perioada 1995 – 2030:extindere necontrolata a oraselor (studiul  Agentiei 
Europene pentru Mediu). 
2.Crestere anuala costuril de pana la 1% din PIB–105 mld. euro pana in 2010:consumul de combustibil. 

3.Emisii de CO2 din  transport urban:10% din total;la crestere trafic cu  4.3 mil. Autoturisme/an- emisiile 
ajung la 40% mai mari in 2010 decat in 1990. 

3.Măsuri propuse la Comisia Europeana: emisii  CO2 cresc cu 26% între 1990 şi 2004; reducere cu 19%. 

Reducere consum şi emisii,în 
special  transport public. 

Masura facultativă-apoi obligatorie.   

Limitare emisii medii CO2 - noi 
modele  

Utilitare:120 gr/ km până în 2012; amenzi -euro pe g/km: 

2012 20 
2013 35 
2014 60  

4.Raport Parlamentul European (PE):nivelul mediu de emisii CO2;autoturisme şi vehicule uşoare-produc 



 
 

19%.Necesar:îmbunătăŃire tehnică vehicule si excludere/an a 50% utilizate/propunere CE de 95 de euro 
amendă la fiecare gram de CO2 in plus. 

2011 125 g/km Mecanism de piaŃă închis:sistemul de reducere a cotei admise de carbon 
(CARS),impune penalizări proporŃionale cu fiecare depăşire a limitelor de 
emisii/maşină vândută.  

2020 95 g/km - 

2025 70 g/km -  
Romania 1.Accidente rutiere-2007: murit -2.600; grav răniŃi -peste 6.500. INS-inmatriculari  de autovehicule  

noi:in trim I 2008 -145.117(156%-marfa si 85%-calatori); cu 60%>fata de trim.I 2007. 

2.Rompetrol-in 2008 va produce:1 ian-motorina cu 3% biodiesel(emisiile scad de CO2 scad  cu 90%)/1 iulie-
4%.2009-obligatoriu:motorina Euro5 va avea 5% biodiesel -fabrica la Constanta.  

3.Starea proastă a drumurilor -"riscul de a muri într-un accident de 40 de ori mai mare decât media UE; 
numărul de accidente -3 ori mai mare "- raport al SocietăŃii Academice din România (SAR):geometria 
defectuoasă;întârziere lucrări de întreŃinere;traversare localitati fara centuri ocolitoare. 
4.Proiect semafoare inteligente cu trafic controlat prin semnale radio de la vehicule:pentru rapiditate la 
intersectii- cu peste 28% in orele de varf,consum combustibil,reducere poluare.  

 

     Plan de actiune in EU-27: 

Cartea Alba Transporturi-2001 Transporturi intermodale:pe apa si cale ferata,modernizare cel public. 
Saptamanii Mobilitatii-2002 Sensibilizarea oraselor europene:pentru un transport urban curat prin sprijin 

financiar(Fonduri Structurale si de Coeziune si Programe Cadru de Cercetare – 
pentru investitii si proiecte cu prioritati de mediu) 



Strategia dezvoltarii durabile- 
iunie 2006  

Decuplarea cresterii transporturilor de efectele sale negative 

Strategie Tematica cu privire la 
Mediul Urban -2006 

Transportul urban contribuie semnificativ:schimbarea climatica, eficienta 
energetica, aglomeratie, combustibili alternativi, transporturi multimodale, siguranta 
rutiera, competitivitate industriala, mediu, sanatate si includere sociala. 

Carte Verde„Spre o noua cultura 
a mobilitatii urbane" sept 2007 

Imbunatatire strategica si cu actiuni la nivel local. 

Cartea Verde Europeana a 
Transportului Urban -25 sept. 
2007- cu vehicule ecologice si 
eficiente energetic  

1.Directivele „Euro”:impun cote de emisii de materii poluante, oxizi de azot si 
hidrocarburi. 

2.Legislatie de promovat: limite obligatorii de CO2. 

3.Reactualizarea unei propuneri „achizitia publica verde”:autoritatile locale sa 
includa consumul energetic, emisiile de CO2 in criteriile de atribuire, pe langa pretul 
vehiculului.  

4.Cercetare in transporturi mai ecologice si mai sigure:Initiativa 
CIVITAS(teste - imbunatatire a mobilitatii urbane-reechilibrare a impartirii catre 
moduri sustenabile de transport) si Planuri energetice(noi tehnologii a propulsiei si 
combustibili alternativi). 

5.Imbunatatirea infrastructurii existente si transport mai sustenabil: 

-reducere cota  de automobile-lipsa locuri de parcare,pietonizare centre oras,  
creare de carpooling (naveta cu masina in care fiecare conduce prin rotatie); 

-taxa urbana pe aglomeratie:de parcare sau intrare in anumite zone centrale 
aglomerate (ex.Londra/an-trafic redus <20%, aglomeratia cu 30% iar emisiile de 
CO2 cu 20%, 50 mil. lire sterline, Oslo si Stockholm); 



-cote pe numarul de vehicule: licitatii ; 

-transport public- cel mai eficient in consum de spatiu si poluare/ pasager.  

6.Finantare transport public:prin taxare sau scheme de tipul „poluatorul plateste” 
( Persoanele cu mobilitate redusa –cu disabilitati,varstnice, cu leziuni temporare sau 
copii – reprezinta in jur de 35-40% dintre cetatenii europeni). 

Planul de Actiune in baza Cartii 
Verzi- sept. 2008 

In lucru 

Management al traficului  1.Bucuresti -in 100 de intersecŃii din Centru:semafoare interconectate cu timpi în 
funcŃie de fluxul de circulaŃie/Mijloacele de transport public:monitorizate prin GPS si 
vor circula pe benzi proprii. 

2.Paris:in sărbătorile de iarnă -suspendat temporar taxa de parcare si mers prin 
transport în comun.  

3.Germania- 2008:in Berlin si 19 orase interzice  accesul în centru pentru masinile 

poluante cu motoare diesel vechi si fara filtre de aer. 

4.Marea Britanie-program constientizare: cauciucuri la presiunea normata(sub 
valoare-rezistenta si consum);reducere viteza pe drumurile interlocale;aplicare Ghid 
Smarter Driving-reducere emisii de CO2 cu 8%-cu maşini noi de 24%-viteza 
constantă de 90 km/h(economie de combustibil de până la 9%, iar la 95 km/h-cu 
15% mai mul)-fluidizare traficu-oprire motor  dacă staŃionarea mai mare de 3 min. 

Proiecte Directive pentru 
reducerea nivelului mediu al 
emisiilor de CO2 

ImbunătăŃire consumului de combustibil si reducere emisiile de CO2: 

19 dec. 2007 Propuneri - 130 gr/km, pana in 2012;echivalent- de 19%. 
Prezent Nivel mediu-160 gr/km.  

Fara Zgomot Ambient!   

 

1.De la: Vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de 

aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizării în 



exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile. 

2.In: Zonele construite – parcurile, grădinile publice sau alte zone liniştite dintr-o 
aglomerare-zonele liniştite din spaŃii deschise-apropierea unităŃilor de învăŃământ, a 
spitalelor şi a altor clădiri şi zone sensibile la zgomot. 
3.Prin: -determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin hartă strategică de 
zgomot;  
-asigurarea accesului publicului la informaŃiile cu privire la zgomotul ambiant şi a 
efectelor sale;  
-adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acŃiune 
pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special 
acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăŃii 
umane şi pentru a menŃine nivelurile zgomotului ambiant în situaŃia în care acestea 
nu depăşesc valorile limită stabilite. 
4.Pentru: -2007:aglomerări cu peste 250 mii de locuitori, drumuril principale cu 
trafic peste 6 mil. de treceri de autovehicule/an,etc; 
-2011: pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi 
porturi aflate în interiorul aglomerărilor. HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambient,republicata . 

 
    

 
 

                               6.Localitate Verde cu PARC-uri  Frumoase,APA de la Munte si CURATENIE! 

    ConstituŃia României –art.35-“Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător 
sănătos şi echilibrat ecologic”. 

    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane –
Expunere-“În România, spaŃiile verzi de pe teritoriul localităŃilor sunt din ce în ce mai ameninŃate, datorită 
distrugerii acestora urmare a impactului negativ a dezvoltării activităŃilor economice şi sociale. Prin urmare, lipsa 



unui management al mediului corespunzător şi lipsa unei planificări strategice, pot conduce la probleme 
de sănătate şi la o calitate scăzută a standardelor de viaŃă”. 

   6.1. Fara Defrisari in Paduri,adica seceta şi inundaŃii! 

 
Studii NASA-Institut 
Cercetări -Amenajări Silvice  

Defrisari/cauze naturale in 1990 – 2000  in Romania:absorbtie de  81,5 mil.t CO2. 
 

Studiu FAO -OrganizaŃia 
pentru Agricultură şi Hrană 
a ONU 

1.Un American care consumă carne:emite indirect  1,5 t  CO2/an prin defrisari de  
păduri,întreŃinere ferme/ pompare apa şi  procesare a cărnii. 

2.Creştere animalelor:emisii de  18% din totalul GHG măsurate în CO2 echivalent.  
Uraganul Katrina A ars 320 mil. de copaci,care au stocat CO2:emisii eliberate de 100 mil.t mai mare 

decat cea retinuta de padurile din SUA/an. 
1 ha absoarbe vara CO2 Cat elimina 200 persoane 
1 fag de 25 m produce/h 1,7 kg O2=absorbtie de 3 zile/om 
Planetar-productie de O2 13,8 mld. t 
 ArcelorMittal  Va planta un milion de copaci 
 

  6.2.Actiuni publice/private si administrative: 
 
Antipoluare in regiuni/localitate Jud/mun.Calarasi 
Topul celor mai ingrijite din 37 municipii:apa si canalizare, iluminat public, salubrizare si 
administrarea strazilor- pe locul I- Sfintu Gheorghe. 

Penultimul loc 

Investitiile in infrastructura educationala- lucrari de constructie, consolidare, reabilitare si 
reparatii capitale in scoli din judete–sursa Minister- august 2007. 

Ultimul loc –cheltuit 5,15% 
din fondurile primite 

Topul judetelor cu cele mai mari suprafete cultivate:Calarasi-52.999 ha,Constanta - 
45.775  si Ialomita -42.921.Romania va exporta biocarburantul! 

Pe primul loc!. 

Parcurile Curate cu Energie Verde si fara Poluare fonică sa ne Asigure Viitorul!  

 

 



1.Reabilitare parcuri de catre Rompetrol-program"Respect pentru Viitor":2007-Lunca 
Florilor din Bucureşti, Expo-Parc din Piteşti şi Parcul Central din Moineşti; 2008-Timişoara şi 
Târgovişte.  

2.Primăria Capitalei:implementare proiect «Cadastrul verde»-inventariere copaci şi 
verificare stare de sănătate(70% au peste 30 de ani);plantare 200 mii de arbori, platani şi 
arŃari canadieni.Primaria sector 1 a lansat: “Salvati Parcul Bordei! Semnati pentru un 
Bucuresti verde!”. (OrganizaŃia Eco Civica:se depun peste 400 t praf/km²/an-admis 180-de 
la santiere constructii,transport,strazi neasfaltate.Necesar:copaci maturi ce  reŃin 20 kg  
praf si emana  550 litri apă zilnic; daca se taie 1 copac-se planteaz 4!) 

3.AsociaŃia de mediu Terra Ecologica:a plantat 5.000 de puieŃi de salcâm peste o groapă 
de gunoi din satul Dârvari, judeŃul Ilfov;urmeaza comuna Ciorogârla(de la Romsilva 37.000 de 
puieŃi). 

4.Actiuni  Guvern:impadurirea periferiilor oraselor. 

Bucuresti 
1.Raport Primarie in 2008:16,38 mp de spaŃiu verde/locuitor;din 1989-

defrisat 14 mil. mp.  

2.„Centura verde a Capitalei” de 270 ha:Peris – 30,Branesti - 30, 
Darasti - 12, Vidra - 48, Petrachioaia - 62, Berceni - 41 si 1 Decembrie – 
48;plantarea si intretinerea padurii in 3-6 ani-cost de 25.000 lei/ha.  

Constanta 3.773 ha:in 65 de localitati (in Constanta - 45).  
Tulcea 1.157 ha:in  34 de localitati.  

 
5. Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii 
verzi în localităŃi-conform OUG nr.59/2007-îmbunătăŃire factori de mediu şi a 
calităŃii vieŃii în localităŃi:creşterea suprafeŃelor spaŃiilor verzi şi apropierea mărimii 

 

1.Somnulet! 

 

2.Mancam,bem… 

 

3.Mai vedem.. 

 

4.Oltenita:Parc de 
distractii Arges-15 
mld.lei;Modelu-Parc 
verde-5;Calarasi-zona 
ANL1-4,08;Mitreni-5.Total 
judet: 29,08mld=5,01% 
din Fond. 

5.Tara arde si noi  ne 
tinem de ..copilarii! 

 

 

 



acestora, pe cap de locuitor,de standardele europene- prin dezvoltarea şi modernizarea 
spaŃiilor verzi şi înfiinŃarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori 
reabilitarea celor existente 
 (Voluntar Autoritati locale ,please, pentru: realizarea unor obiective prevăzute de cel 
de-al şaselea Program de acŃiune pentru mediu al ComunităŃilor Europene, adoptat 
prin Decizia Parlamentului European şi Consiliului 1.600/2002/CE,in 2007-2010): 
 
-27 iulie - 15 august 2007 selectate 102 localitati-fond de 580 mld.lei- din Fondul pentru 
mediu, conform Ghidului de finanŃare a Programului; 

-2008-până la 31 ian.-600 mld.- pentru localitati alocate maxim de sume-
inclusiv,pentru lucrări precum arăturile de plantare, defrişări selective, decopertări, aport de 
material pământos sau pentru WC-uri ecologice- 

20 mld. peste 100 mii  locuitori 
15 mld. 25 mii -100 mii 
min 2,5 mld  min 3 mii 

     
6.ImbunătăŃirea factorilor de mediu prin:înfiintare de noi parcuri, scuare şi aliniamente 
plantate, reabilitare a  celor existente şi, mai ales, în scopul interzicerii desfinŃării zonelor verzi 
existente-OUG nr. 114/ 2007- OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii recomanda 50 mp. 
Autoritatile locale TREBUIE: 
     
Obligatii 1.Asigura din terenul intravilan o suprafaŃă de spaŃiu verde de min. 20 

m2/locuitor, până la 31 dec. 2010; min. 26 -31 dec. 2013;intocmire 
program cu etape de realizat.Norma EU de spaŃiu verde/cap de locuitor- 
min. 26 mp, iar recomandările OMS –min.50. 
2.Nu schimba destinaŃia terenurilor amenajate ca spaŃii verzi şi/sau 
prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism, de a nu reduce suprafeŃele 
acestora ori obligaŃia de a nu le strămuta. 
3.Schimbarea destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi şi/sau 

 

 

 

 

 

 

6.Calarasi,mai mult praf… 

 

 

 

 

 

 

 



prevăzute ca atare în documentaŃiile de urbanism, reducerea suprafeŃelor 
acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al 
acestora. Actele administrative sau juridice emise ori încheiate nule.    

Amenzi  35.000 şi 40.000 de lei pentru Autoritati, până  vor găsi terenurile pentru 
spaŃiile verzi.  

Realitate:  
Bucureşti 9(studio FundaŃia Eco-Europa-2,5);Sectorul 1-10,51;Sect 5-6,6; 
Viena -Stockholm 70 
Londra 64 
Brad 29 
Hunedoara 17,38 
Geoagiu 19 
Petrila 1,14  

Apa potabila de la adancime si pentru irigat cat mai multa la aceasta secetă 
prelungită! 

Terra 3%-este potabila-dulce si inegal distribuita: litri per adult/zi 

EU-27 250 

SUA 600 

Africa 10 
 

Romania 

 

 

 

 

1.Doar 600 de localităŃi rurale au sisteme centralizate pentru 
alimentarea cu apa -canalizare;iar la 90% din total-apa freatică este de mică 
adâncime,adica nepotabilă.Investitii in lucru: 141 de foraje- HG 
nr.822/2007. 

2.Rezervă strategică: apa marină, prin desalinizare;apa din forajele de 
explorare petrolieră – ale Grupului Rompetrol cu proiectul "Apa pentru toŃi – 
De la criza aurului negru la criza aurului albastru".  

1.Ioan Grigorescu: 

Dunărea reprezintă 
„closetul Europei".  

2.Foraje de 150 m in 
Razvani, Buzoieni, Sohatu, 
Sapunari si Radu-Voda.  
 



3.Consum industrial cu poluare:la o prelucrare de o  tona de cauciuc- 1 mil. 
litri apa. 

4.Seceta: peste 80% din fântânile din Moldova au secat sau au un debit foarte 
mic. 

5.Din activitati economice necontrolate sau instalatii nereabilitate- 
impactul de mediu duce la dezastru!(Poluare in localitati-probe efectuate în 
laboratoarele Ape-Sol şi Aer Toxicologie, ale platformei Midia-Năvodari -
Petromidia-sursa Adevarul Verde) 

 
Probe Nivel poluanti Admis 
Cluj Napoca 
1.apă potabilă 
2.sol- din benzină 
3.atmosfera-vehicule 

 
26 µg Pb/l 
35,8 mg Pb/kg  
4,38 mg CO/mc  

 
10 µg Pb/l 
20 mg Pb/kg 
5 mg CO/mc 

Galati 
1.atmosfera 
2.sol 
 

 
5,9 mg CO/mc 
18 mg Pb/kg 
89 mg Zn/kg 

 
5 mg CO/mc 
20 mg Pb/kg 
100 mg Zn/kg 

Focsani-sol 38,2 mg Cu/kg 20 mg Cu/kg 
Bacau 
1.sol 
 
2. apă potabilă 

 
35,4 mg Pb/kg 
138 mg Zn/kg 
0,45 mg Am/l 

 
20 mg Pb/kg 
100 mg Zn/kg 
0,45 mg Am/l 

Piatra Neamt 
1.sol 
2. atmosfera 

 
62,7 mg Cu/kg 
5,9 mg CO/mc 

 
20 mg Cu/kg 
5 mg CO/mc 

Zalau   

 



1.sol 31,7 mg Pb/kg 20 mg Pb/kg 
Timişoara 
1.atmosfera 
2.sol 

 
6,209 mg CO/mc 
10,9 mg Pb/kg 

 
5 mg CO/mc 
20 mg Pb/kg 
 

Satu Mare 
1.sol 

 
85,2 mg Pb/kg 
220 mg Zn/kg 

 
20 mg Pb/kg 
100 mg Zn/kg 

Baia Mare 
1.sol 
2.apa potabila 

 
129,8 mg Pb/kg 
12 µg Pb/l 

 
20 mg Pb/kg 
10 µg Pb/l 

Medias 
1.sol 
2.aer 

57 mg Pb/kg 

5,17 mg CO/mc 

20 mg Pb/kg 
 
5 mg CO/mc 

Alba Iulia 
1.sol 
2.aer 

38 mg Pb/kg 

4,12 mg CO/mc 

20 mg Pb/kg 
 
5 mg CO/mc 

Deva 
1.aer 
2.sol  
 

6 mg CO/mc 

28 mg Pb/kg 

5 mg CO/mc 
 
20 mg Pb/kg 
 

Hunedoara 
1.sol 

51 mg Cu/kg 20 mg Cu/kg 

Petrosani 
1.apa potabila 
2.sol 

0,5 mg Amoniu/l 
6,8 mg Pb/l 

19 mg Pb/kg 

1.0 mg Amoniu/l 
10 µg/l Pb/l 
 
20 mg Pb/kg 

Targu-Jiu 
1.aer 
2.apa 

6,7 CO mg/mc 

0,5 mg Amoniu /l 

5 mg CO/mc 
 
1.0 mg Amoniu/l 



Limita prevăzută de legile 311/2004 şi 458/2002 (privind calitatea 
apei), în vigoare pentru compuşii de plumb, este de 25 mg/l.  

 

                                                                   7. Surse de Finantare 

7.1. Fonduri Structurale 2007-2013( Fondul European de Dezvoltare Regionala-FEDR si de Coeziune-FC-

4,5 miliarde Euro) şi cofinanŃare naŃională(1,1 miliarde Euro): Programul OperaŃional Sectorial (POS)  

Mediu -5,6 miliarde de euro 

POS Mediu- vor beneficia peste 820.000 cetateni. 

Axa Prioritara 3 Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi 

reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localităŃile cele mai afectate de poluare:utilizare 

raŃională a resurselor de energie neregenerabile şi reducerea poluării mediului prin 

introducerea celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf 

(SO2) şi amoniac, precum şi a pulberilor/ reabilitarea boilerelor şi a turbinelor, a depozitelor 

de zgură şi cenuşă neconforme şi a reŃelelor de distribuŃie a apei calde şi a căldurii, 

introducerea unui sistem îmbunătăŃit de contorizare; 460 mil. Euro-Iasi, Timisoara, Bacau. 

Axa Prioritara 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata-60% finantare dn POS:inclusiv 

Calarasi, Lehliu Gara, Budesti, Oltenita, Fundulea- 120.000 locuitori vor beneficia de 4 statii de 
epurare noi, una reabilitata, precum si de 65 km retea de canalizare 

Axa Prioritara 2 Sectorul deseurilor- finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala, pentru judetele Giurgiu, 

Bistrita, Vrancea, Maramures, Harghita, Covasna.   



Axa Prioritara 4 Sectorul de protectie a naturii. 

 
7.2. Fonduri pentru dezvoltarea regională 
 
InvestiŃii în 
infrastructura 
mediului 
rural 

Fondul pentru dezvoltarea satului românesc pentru:pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate; sisteme de alimentare cu apă potabilă;canalizare şi 
epurare;platforme de gunoi;poduri, podeŃe şi punŃi pietonale; reparaŃii capitale ale obiectivelor 
prezentate.OUG nr. 104/2007 

 
 
 
7.3. H.G. nr. 1281/2007 privind aprobarea Programului naŃional pentru reducerea costurilor cu energia 
pentru populaŃie, prin creşterea eficienŃei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2007  : 
cofinanŃare nerambursabila  prin transferuri la bugetele locale 
 
Lucrari Actiuni 
Reabilitarea şi eficientizarea 
SACET  la nivel de producere, 
transport şi distribuŃie 

Centrale de termoficare de zonă, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea 
acestora cu module termice şi/sau utilaje performante: cazane de abur şi/sau apă 
fierbinte, schimbătoare de căldură, pompe şi alte echipamente cu eficienŃă energetică 
ridicată: cofinanŃarea de la bugetul de stat de până la 30%. 

Producerea energiei în 
sisteme de cogenerare 

Centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare 
termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficienŃă energetică ridicată. 

Modernizarea şi extinderea 
reŃelelor termice  

De transport şi distribuŃie    a energiei termice in circuit primar şi circuit secundar 
(magistrale de termoficare, reŃele termice exterioare de încălzire şi apă caldă).  

Total:Obiectiv pentru energie 
termică a populaŃiei 

1.Reducere a facturii cu 15-25%, creşterea confortului şi a siguranŃei în alimentarea cu 
căldură şi apă caldă menajeră. 
2.Compensarea efectului reducerii subvenŃiilor şi a efectului creşterii preŃului petrolului. 

Automatizarea şi 
contorizarea consumului 

Automatizarea funcŃionării sistemelor şi instalaŃiilor şi contorizarea consumului de 
energie termică aferent consumatorilor finali cuplaŃi la SACET. 

Utilizarea resurselor 
regenerabile de energie 

Energie solară, energie geotermală, energie din biomasă rumeguş, alte deşeuri de lemn, 
pompe de căldura-  în sisteme de termoficare existente şi/sau sisteme de termoficare 



noi, destinate atât încălzirii, cât şi preparării apei calde menajere. Combustibilii in  
biomasă: lemn şi deşeuri din lemn (butuci, rumeguş, palete, aşchii), deşeuri agricole 
(paie, balega animalelor, coji -struguri, de nucă), recolte energetice (plopi, răchită, 
sălcii, sămânŃă de rapiŃă) şi deşeuri solide-conŃinut redus de sulf(fara ploi acide). 

Schimbarea combustibilului  Utilizat pentru producerea energiei termice.  
 
Beneficiari: 
 
Primaria Orasului Sacueni  Alimentare cu energie termica produsa din apa geotermala a orasului Sacueni.  
Primaria Municipiului Beius   Montarea de module termice si contorizarea energiei termice produse pe baza  

de apa geotermala la nivel de blocuri . 
Primaria Târgu Secuiesc  Extinderea sistemului de încalzire si prepararea apei calde cu energie solara.  
SC CRINUL SA Huedin  Reabilitare retele termice si montare module de preparare apa calda menajera  

si contorizare aferente centralei termice pe rumegus. 
SC TERMICA SA Târgoviste  Modernizarea centralei termice Sud prin extinderea cu 6,5 MWe,  

motoare termice pe gaze si 14 MWt/h cazane apa fierbinte.  
Primaria Municipiului Giurgiu  Modernizarea sistemului de alimentare cu apa calda menajera (montare  

panouri solare) în PT 20 - blocuri - 502, 503, 513 si 514.  
URBANA Odorheiu Sec. Puncte termice de scara/bloc în cartier. 
Primaria Vlahita Energie termica la sistemul de încalzire pe baza de rumegus, dezvoltarea sistemului si 

reabilitarea instalatiei de încalzire la liceu. 
SC SERVICII  Radauti  Inlocuirea CT de zona cu CT cu cogenerare  
SC TERMICA SA Vaslui  Implementarea unor unitati de cogenerare. 

 


