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1. INTRODUCERE

1.1. SCOPUL ȘI ROLUL DOCUMENTAȚIEI

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Orașului Ghimbav a fost realizat
cu sprijinul și contribuția mai multor specialiști din cadrul administrației locale,
reprezentanților instituțiilor de învățământ universitar și a unor companii private și de
stat. Mulțumim tuturor celor care și-au adus contribuția și au furnizat date pentru
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav.
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Orașului Ghimbav este
parte integrantă din documentele politice strategice pentru dezvoltarea durabilă a
Orașului Ghimbav, conține o analiză substanțială a situației energetice la nivel local,
evidențiază emisiile de CO2 la nivel local și propune acțiuni clare de diminuare a
emisiilor de CO2 în strictă concordanță cu politicile naționale și internaționale privind
energia și schimbările climatice și implicit a Strategiei Europa 2020.

1.2. CONVENȚIA PRIMARILOR

Convenția primarilor reprezintă principala mișcare europeană în care sunt
implicate autoritățile locale și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru
creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în
teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun atingerea și
depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO 2
până în anul 2020 și cu 40% până în anul 2030.
După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind
clima şi energia, Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a susţine
şi sprijini eforturile depuse de autorităţile locale în punerea în aplicare a politicilor
privind energia durabilă. Structurile de guvernanţă locale deţin un rol crucial în
atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât aproximativ 80%
din consumul de energie şi respectiv emisiile de CO2 aferente sunt asociate
activităţilor urbane.
În Romania, potrivit estimărilor prezentate în AR4 al IPCC, se așteaptă o
creștere a temperaturii medii anuale față de perioada 1980-1990 similară întregii
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Europe, existând diferențe mici între rezultatele modelelor în ceea ce privește
primele decenii ale secolului XXI și mai mari în ceea ce privește sfârșitul secolului
(http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf:
- între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029;
- între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție de scenariu (ex. între 2,0°C
și 2,5°C în cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creștere a temperaturii
medii globale și între 4.0°C și 5.0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată
creștere a temperaturii).
Motivele pentru care s-a dorit aderarea la Pactul Primarilor și elaborarea
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) sunt următoarele:
- Îmbunătățirea calității vieții;
- Crearea de “locuri de muncă verzi” noi și atractive;
- Contribuția generală la atractivitatea orașului;
- Îmbunătățirea atractivității locației pentru comerţ și industrie;
- Susținerea creșterii economice;
- Diminuarea riscurilor;
- Atragerea de investiții;
- Alinierea la politicile internaționale și naționale legate de reducerea emisiilor
de CO2.
Aderarea la Convenţia primarilor a impus adoptarea Angajamentului primarilor
care prevede următoarele obiective principalele:
▪ Depăşirea obiectivelor UE pentru anul 2020, de reducere cu cel puţin 20 % a
emisiilor de CO2 pe teritoriile administrate, prin punerea în aplicare a planurilor de
acţiune privind energia durabilă în domeniile proprii de competenţă;
▪ Elaborarea unui Inventar privind emisiile de gaze cu efect de seră, care să
stea la baza Planului de acţiune privind energia durabilă;
▪ Elaborarea şi aprobarea în decurs de un an de la aderare, a Planului de
acţiune privind energia durabilă;
▪ Adaptarea structurilor autorităţii locale, prin asigurarea de resurse umane şi
financiare suficiente, în vederea îndeplinirii acţiunilor necesare;
▪ Mobilizarea societăţii civile pentru dezvoltarea Planului de acţiune,
prezentând în linii generale politicile şi măsurile necesare pentru realizarea
obiectivelor acestui plan;
▪ Diseminarea experienţei acumulate şi know-how-ul cu alte unităţi teritoriale.
Pentru inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră a fost stabilit anul de
referință 2012, an pentru care au fost disponibile cele mai cuprinzătoare date privind
consumurile energetice în Orașul Ghimbav.
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1.3. ŢINTA DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO 2 PENTRU ORAȘUL
GHIMBAV

PAED reprezintă un document programatic, 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 (2012).
PAED se sprijină pe un inventar de referință al emisiilor de CO 2 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 Primăriei Orașului Ghimbav.
Planul va trebui actualizat periodic întrucât circumstanţele se schimbă de la un
an la altul, iar pe măsură ce acţiunile implementate vor da rezultate, acesta va
deveni util.

1.4. DOMENIUL DE APLICARE AL PAED

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav se
concentrează pe următoarele domenii de intervenţie:
- clădiri municipale;
- clădiri din sectorul terțiar;
- clădiri rezidențiale;
- iluminat public;
- transporturi.
- producția locală de electricitate și utilizarea surselor regenerabile de energie;
- planificare urbană (planificare urbană strategică, dezvoltarea de reglementări
locale în sprijinul construcţiilor durabile);
- comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport financiar şi
subvenţii, campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire.
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1.5. NIVELUL DE REFERINŢĂ ŞI ORIZONTUL DE TIMP AL PAED
GHIMBAV

Nivelul de referinţă al PAED descrie situaţia consumului de energie în domeniile
și sectoarele din sfera de competenţă a autorităţii locale, la nivelul anului 2012.
Orizontul de timp avut în vedere în elaborarea PAED acoperă perioada 2012 - 2020.

1.6. METODOLOGIE

Metodologia utilizată pentru întocmirea PAED este cea recomandată în ghidul
„Cum se elaborează un Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă”, realizat de
Comisia Europeană prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC), Institutului
pentru Energie (IE) şi a Institutului pentru Mediu şi Durabilitate.
(http://www.conventiaprimarilor.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf)
Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a
strategiei locale de energie şi mediu, de la angajamentul politic iniţial şi până la
punerea în aplicare. La elaborarea Inventarului de referinţă al emisiilor (IRE) s-a
utilizat factorul „standard” de emisie (indicat în acelaşi „Ghid”), în conformitate cu
Metodologia IPCC 2006, iar calculul s-a făcut în emisii CO2.

1.7. CONCORDANŢA PAED CU ALTE DOCUMENTE STRATEGICE

Pentru a asigura continuitatea şi coerenţa procesului de planificare integrată a
resurselor energetice, obiectivele PAED sunt în strictă concordanţă cu obiectivele
principalelor documente politice de dezvoltare durabilă ale Orașului Ghimbav,
respectiv:
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Ghimbav.
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de Creștere Brașov, Raport
Interimar 4 – Draft PMUD, Noiembrie 2015.
- Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Ghimbav, 2014
- Legea 121/ 2014 cu privire la eficiența energetică
- Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Brașov.
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- Planul urbanistic general - PUG.
- Planul urbanistic zonal - PUZ.
- Serii de date statistice - Ghimbav, 2015, Institutul Național de Statistică,
Direcția Județeană de Statistică Brașov.
- Studiu de fezabilitate pentru implemetarea unui sistem de iluminat inteligent în
oraşul Ghimbav, 2016.
- Cum să pregăteşti un plan de acţiune privind energia durabilă (PAED) – Ghid,
Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot,
2010.

2. STRATEGIA GENERALĂ
Autoritățile Orașului Ghimbav și-au propus aplicarea unor politici durabile în
domeniul energiei, privind planificarea realistă a resurselor materiale disponibile, pe
baza unor indicatori de performanţă energetică, indicatori ce vor fi avuţi în vedere în
toate documentele viitoare de planificare la nivel local.
PAED, până în anul 2020, se va concentra pe:
- Susţinerea iniţiativei private în domeniul eficienţei energetice a imobilelor din
oraș;
- Eficientizarea energetică a instituțiilor publice ale orașului;
- Un serviciu de iluminat public performant pentru toţi locuitorii, cu utilizarea
celor mai eficiente tehnologii cu un consum redus de energie, costuri reduse de
întreţinere şi durată mare de viaţă a întregii infrastructuri;
- Implementarea unui serviciu de transport public propriu orașului;
- Optimizarea infrastructurii de transport și implementarea modurilor de
transport verde;
- Informarea la toate nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea comunităţii
locale de partea administraţiei locale, pentru utilizarea eficientă a energiei.

Strategia eficienței energetice pentru orașul Ghimbav, o viziune de
perspectivă
Cuprinde elemente conceptuale asupra demersului de a se înscrie în următorii
ani pe o traiectorie bine definită pentru protejarea mediului și îmbunătățirea calității
vieții.
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La baza ei stau:
- Directiva nr. 27/2012 cu privire la eficiența energetică precizează că: “ Liderii
UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de
energie primară până în 2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta
înseamnă economisirea a 368 milioane de tone echivalent petrol (Mtep) de energie
primară (consumul intern brut minus utilizările neenergetice) până în 2020
comparativ cu consumul prevăzut pentru anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel
European. Întrucât progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt
satisfăcătoare, principalul obiectiv al prezentei evaluări a impactului este de a
contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în toate sectoarele
care prezintă un potențial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un
actor important în ceea ce privește orientarea pieței către produse, clădiri și servicii
mai eficiente, datorită volumului ridicat al cheltuielilor publice.”
- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 precizează că
„Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea
necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât
mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață
civilizat, in condiții de calitate, siguranță in alimentare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.”
În vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei
naționale este creșterea eficienței energetice.
Un minim de elemente de inventar ale Strategiei arata că:
- Documentul detailează obiectivele strategice, arată care sunt resursele și cum
se poate ajunge la resursele și situatia de azi la obiectivele din 2020, ce politici
trebuiesc promovate pentru a se atinge obiectul.
Spicuim câteva teme, valabile la nivelul anului 2007:
- Obiectivul de urmărit privind dezvoltarea sectorului energetic îl constituie
acoperirea integrala a consumului intern de energie electrică și termică în condiții de
creștere a securității energetice a țării, de dezvoltare durabilă și cu asigurarea unui
nivel corespunzător de competitivitate.
- Prezintă o perspectivă din interiorul UE, la acea dată România abia devenind
membru UE și arată că UE nu avea încă definitivată o politică energetică comună.
Lucru reieșit mai pregnant la iveală după frământările din piață cauzate de anexarea
Crimeii de către Rusia și a turbulențelor de pe piața energetică după impunerea de
sancțiuni economice acestei țări.
- Reiese din document că România este o susținătoare a energiei nucleare care
este mai puțin poluantă. Această abordare va duce la o îndeplinire mai bună a
obiectivelor ecologice a Europei, de reducere cu 30% a emisiilor de CO2. Restul
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țărilor dezvoltate din UE (Germania, Franța, Italia, etc.) sunt mari consumatoare de
gaz importat în principal din Rusia.
- România susține liberalizarea completă a industriei energetice și a separării
între producție și distribuție, cu consecința scăderii dependinței de gazul și petrolul
rusesc.
- Se statuează ideea că statul român nu este unul bogat în resurse energetice
clasice și acestea (petrol gaze, uraniu) sunt într-o scădere dramatică iar resursele
regenerabile sunt limitate.
- După 1990 s-a încercat o restructurare masivă a industriei cărbunelui.
Începând cu anul 2000 producția de cărbune a crescut constant, cu cca. de 15% în
perioada 2000-2006. Se propune o creștere a exploatării acestuia, cu acțiuni de
respectare a condițiilor de mediu.
- Gazul existent în subsol, ca rezerve cunoscute, poate fi procesat astfel că
producția ar acoperi de 6 (șase) ori necesarul de consum al populației. Strategia
prevede creșterea capacității de stocare pentru a reduce riscurile de întreruperi cu
alimentare de gaz, în perioadele de iarnă.
- Petrolul românesc este integrat în economia mondială prin privatizarea
Petrom. Aici se pot face referiri la impactul pozitiv pentru economisire și creșterea
eficienței energetice pe care l-a avut creșterea prețului petrolului în deceniul trecut.
Populația și firmele au constientizat importanța majoră a economisirii: lucruri și
acțiuni simple care țin mai mult de educație și au efecte bune asupra consumului
individual și general (stingerea luminii când nu este folosită, folosirea de becuri
ecologice/economice, folosirea de materiale de construcție eficiente energetic,
montarea de sisteme de control și automatizare privind consumul de apă, gaz,
electricitate, caldură, etc.).
- Hidrocentralele și potențialul efectiv al energiei hidroelectrice este substanțial
inferior celui tehnic amenajabil, datorită restricțiilor de mediu. Și totuși, în context se
prevăd noi proiecte importante pe Dunăre, la Tarnița sau pe Tisa.
- Energia nucleară. În acest domeniu politica guvernamentală este clară. Se
continuă eforturile de dare în folosință a reactorul 2, 3 și 4, inclusiv prin parteneriate
public-private.
- La vremea respectivă se prevedea că România va deveni în cca 5 ani,
exportator regional net de energie, ca factor competitiv al României. În 2013
România a redevenit exportator net de energie și în 2015 avea un surplus de energie
exportat de 27% în raport cu anul 2014. Respectiv 5 TWh (terawatiora) ceea ce
reprezintă un maxim istoric.
- Pentru prima dată, într-un document strategic programatic la nivelul țării, se
introduce noțiunea de ”utilizare eficientă a energiei”. La acest capitol existau puține
acțiuni concrete de eficientizare a consumului energetic, la nivelul anului 2007.
Intensitatea energetică (consumul de energie pentru a produce o unitate de PIB)
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este de 3 (trei) ori mai mare decât în UE (la nivelul anului 2007). Strategia prevedea
ca acest coeficient (intensitatea energetică) să scadă treptat, mai ales datorită unei
decuplări a creșterii economice de creșterea de nevoi energetice. Fapt pozitiv care
arată ca economia s-a restructurat și că, peste circa 15 ani și România va ajunge în
”era-postindustrială”. De exemplu, Danemarca și-a mărit PIB-ul în ultimii 50 ani cu
50% cu o modificare de 0% în cererea de energie. Documentul identifică un potențial
uriaș de creștere a eficienței energetice în domeniul rezidențial/casnic (de 41%) și în
cel de transport (de 32%). Propunerile făcute sunt realiste: cointeresarea fiscală în
domeniul rezidențial; investiții în rețelele de distribuție unde s-au identificat pierderi și
în domeniul transporturilor; gestionare eficientă și educație (nevoia de parcări, nevoia
de program clar în perioadele care nu sunt vârf pentru alimentarea afacerilor din
localități, etc.) și program intens de investiții (în infrastructura de transport, în parcări
moderne, în transportul în comun hibrid sau electric, etc).
- Problemele de mediu sunt abordate de o maniera transparentă și concentrată
pe rezolvarea de probleme: retehnologizarea termocentralelor, accesul la apa,
impactul eventualelor centrale eoliene din Dobrogea asupra migrației păsărilor din
Delta Dunării sau a amenajarilor hidroelectrice.
- Liberalizarea. Strategia prevede fără rezerve și rapid liberalizarea totală și
mecanismele transparente de tranzacționare a resurselor.
- Mediului. Slaba reprezentarea problematicii mediul în strategie. În document
se introduc și elemente de politici privind energeiile regenerabile. Insuficiente pentru
evolutia ulterioară a domeniului.
- Probleme sociale: se precizează că nu se vor mai acorda subvenții pentru toți
consumatorii ci vor fi programe de protecție socială necesare unor anumitor categorii
sociale cu probleme.
- Se previzionează că, datorita poziției geografice avantajoasă a României vom
deveni o importantă țara de tranziție de resurse energetice, chiar un centru regional
ca urmare a bazei importante de producție energetică, diversificării de resurse și
liberalizarii piețelor.
- O carență evidentă a Strategiei o reprezintă analiza impactului societății
informatice și reducerea birocrației asupra consumului energetic; de asemenea și a
protecției politicilor privind energiile regenerabile și în domeniul cercetării energetice.
Toate acestea, pot fi minusuri ce vor fi îmbunătățite odată cu apariția noii Strategii
Energetice a României.
La 15 septembrie 2016, se preconizează lansarea în spațiul public a noii
Strategii Energetice a României, respectiv ”STRATEGA ENERGETICĂ A
ROMÂNIEI 2016-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI 2050”, ce va cuprinde date de
analiză calitativă a sectorului energetic românesc și initiative importante pentru
dezvoltarea țării în domeniu. Practic, strategia va contine un număr de trei scenarii
de dezvoltare ale sectorului energetic românesc în perspectiva anului 2030 și se
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trasează tendinţele de dezvoltare şi restricţiile de ordin politic şi economic care
trebuie luate în considerare, perfect aliniate la obligațiile de energie și de mediu
asumate de țara noastră, cu extindere spre orizontul anilor 2050.
Noua strategie va trebuie să găsească un cât mai bun echilibru, să penduleze
între interesele interne și provocările regionale în domeniul energiei. Inclusiv
problemele securității energetice.
“Industria energetică din România resimte transformările profunde pe care noile
tehnologii le impun în fiecare sector. Modificările de abordare la nivel statal forţează
actualizarea modelelor de business, tot astfel cum realităţile din teren – preeminenţa
consumatorului /cumpărătorului şi noile condiţiile de piaţă – trebuie transpuse rapid
în politici comerciale şi practici concurenţiale, precum şi în cadrul de reglementare. În
acest context, strategia energetică a României va fi finalizată pe 15 septembrie şi va
include preocupările tuturor părţilor interesate” / E.S. Richard L. Morningstar, director
fondator şi preşedinte la Global Energy Center-Atlantic Council.

Figura1.1 România energetică

În concluzie, România a identificat rolul important al municipalităților (generic
pentru Consiliile Locale și Primariile localităților din țară) în realizarea politicii
naționale de eficiență energetică și a introdus obligații specifice cu privire la
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realizarea programelor municipale de eficientă energetică încă de la transpunerea
Directivei nr 32/2006 prin OG nr 22/2008.
Legea nr. 121/2014 cu privire la eficiența energetică, reprezinta un pas inainte
prin transpunerea în fapt a Directivei nr. 27/2012 a UE și introduce noi elemente
pentru susținerea eficienței energetice la nivel local:
- Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile
cu mai mult de 20.000 de locuitori.
- Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice
până la nivelul localităților cu peste 5.000 de locuitori.
- De asemenea apariția legii, a normelor de aplicare și a ghidurilor specifice a
creat un cadru și un instrument util pentru autoritățile locale la fundamentarea și
întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să
țină seama de aspectele de eficiență energetică.
- Traspunerea în practică a acestor comandamente se materializează într-un
Plan al Activităților de Energie Durabilă-PAED, ce se va regasi cuprins în toate
documentele și programele și proeiectele locale.
Locul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul
Strategiei de dezvoltare locală

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală durabilă a oricărei comunități, unul
din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice. De aceea
Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, este un instrument important în
elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția
viitoare a comunității, țintă spre care se va orienta întregul proces de planificare
energetică.
Transpunerea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în realitatea
fiecărei localități, se face pe multe planuri, cel mai important fiind legat de
conceperea, realizarea și derularea “Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă”
(denumit PAED).
Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea
capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea
Consiliului local al localității de a gestiona problematica energetică și, în același
timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatorii de
energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a comunității și de a asigura
protecția corespunzătoare a mediului.
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Note:
1. Planul de creștere a eficienței energetice (PAED), realizat în conformitate cu
prevederile legii nr 121/2014, privind eficiența energetică, art.9 (12), (13), (14) se
întocmește o singura dată și se actualizează anual.
2. Raportarea către departamentul de eficiență energetică din ANRE, se va face
astfel:
- În anul realizarii Programului se va transmite Programul de îmbunătățire a
eficienței energetice către Departamentului pentru Eficiență Energetică din ANRE,
până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate (cf.art.14 din L121/2014);
- În anii următori se vor transmite numai informări asupra stadiului de realizare
a masurilor de îmbunătățire a eficienței energetice introduse în Program precum și
elementele de actualizare, după caz
2. Devine necesar, pe masură ce localitatea crește și, în egală măsură și
complexitatea activităților socio-umane, economice și de mediu, realizarea unei
Strategii energetice eficiente și racordate condițiilor specifice arealului studiat.
O notă aparte se cuvine acordată și furnizorului/distribuitorului de pe piață.
Conform datelor publicate de Electrica SA Romania, principalul actor pe piata
locală, acesta și-a proiectat pentru viitor planificări privind trecerea de la actuala
organizare și sistem de producere, distributie, furnizare către unul de tip inteligent,
necesar și de viitor. În Anexa nr.2 se redau elementele de bază ale strategiei și
planurilor proprii acesteia.

Cadrul legislativ privind eficiența energetică
1. Legea 121/ 2014 privind eficiența energetică
În conformitate cu cap.4 din Legea 121/2014 - Programe de măsuri - art. 9 lit.
12,13,14 sunt prevăzute următoarele obligații:
„(12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai
mare de 5.000 de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a
eficientei energetice în care includ masuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6
ani.
(13) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai
mare de 20.000 de locuitori au obligația:
a) să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care
includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani;
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare
sau să încheie un contract de management energetic cu o persoana fizică atestată în
condițiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în
condițiile legii.
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(14) Programele de îmbunătățire a eficientei energetice prevăzute la alin. (12) și
alin. (13) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul
pentru Eficienta Energetica și se transmit Departamentului pentru Eficienta
Energetica pana la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.”
În conformitate cu art. 7 (1) din Legea 121/2014:
„Administrațiile publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrării
sau clădiri cu performante înalte de eficienta energetica, în măsura în care aceasta
achiziție corespunde cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică,
viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență,
astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1.”
Notă:
a) În realizarea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, autoritățile
locale vor lua în considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea
clădirilor, contorizarea consumului de energie, promovarea serviciilor energetice, etc.
b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de
consistente astfel încât să contribuie la atingerea țintei naționale asumate de
România, cât și la realizarea obiectivelor specifice din Planul național de acțiune în
domeniul eficienței energetice.
Programele de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să scoată în
evidentă modul de conformare a măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen
de 3-6 ani la prevederile altor acte normative, cum sunt:
2. HG nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a
României - Orizonturi 2013-2020-2030
3. HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020,
actualizată pentru perioada 2011- 2020
4. HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de
energie termică
5. Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și
modifcata și completata prin OG 13 /28.01.2016.
6. O.G.nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
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2.1. DATE GEOGRAFICE ȘI ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU A ORAȘULUI
GHIMBAV

Apariția în mijlocul Țării Bârsei a localității Ghimbav poate fi legată de prezența
cavalerilor teutoni și colonizarea sașilor pe aceste meleaguri. Se presupune ca ar fi
existat o așezare mai veche românească, datorită apropierii de Stupinii Brașovului pe
locul numit “Câmpșor” pe locul aeroportului de astăzi.
Localitatea Ghimbav este amintită documentar încă din secolul al XIV-lea. În a
doua jumătate a secolului XVII localitatea a fost arsă complet în urma unei invazii
turcești. În 1660 începe reconstrucția iar în jurul anului 1700 se fac primele referiri
asupra elementului românesc din Ghimbav. În 1783 se construiește biserica
ortodoxă.
Ghimbavul de astăzi reprezintă caracteristicile așezărilor săsești cu două străzi
largi paralele, de-a lungul unui curs de apă, cele două comunități așezându-se de o
parte și de alta a cursului de apă, pârâul Ghimbășel.

Condiții naturale
Localitatea împreună cu teritoriul administrativ sunt situate în zona centrală a
depresiunii Bârsei, străbătută de pârâul Ghimbășel și Bârsa. Datorită celor două
pârâuri, teritoriul comunei cuprinde două forme de relief distincte:
- Zona de luncă, situată de o parte și de alta a albiilor celor două pârâuri.
- Zona de terasă depresionară situată cu câțiva metri mai sus față de luncă, în
vestul localității.
Orașul Ghimbav este situat la o altitudine de 535 metri.

Condiții climatice
Clima orașului Ghimbav este temperat-continentală, cu o temperatură medie
anuală de 8 grade Celsius. Înghețurile timpurii (luna octombrie) și cele târzii (sfârșitul
lui aprilie) se resimt direct în eșalonarea muncilor agricole și mai ales în culturile
specifice locale (cartof, sfecla de zahăr, legume, zarzavat, păioase).
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La nivelul localității se interferează vânturile de vest care provoacă căderi de
apă în special primăvara și toamna și vânturile de est care influențează prin scăderi
de temperatură și troienirea zăpezilor. Din punct de vedere seismic localitatea se
încadrează în macrozona seismică caracteristică gradului 7 (scara Richter).
Media anuală a precipitațiilor este de 780 mm.

Date hidrogeologice - hidrologice
Rețeaua hidrografică este formată din două râuri – Ghimbășel, care străbate
orașul și Bârsa care delimitează spre vest aria orașului Ghimbav de cea a orașului
Codlea ambele având un debit mic și facând parte din bazinul hidrografic superior al
Oltului.
Resursele solului: datorită evenimentelor tectonice care au cuprins zona
Carpaților de Curbură și a agenților externi, subsolul este constituit din balast,
rezerve mari de pietriș, bolovăniș și nisip, de origine aluvionară care se găsesc în
albia minoră și majoră a râului Bârsa.
Apele freatice se găsesc la adâncimi de:
- 0,5 metri – în lunci cu soluri hidromorfice mlăștinoase, turboase;
- 0,5 - 1 metri – în lunci și pe șesul aluvial cu soluri hidromorfe;
- 1 – 2 metri – în lunci și pe șesul aluvial cu soluri hidromorfe și soluri gleizate
puternic;
- 2 – 3 metri – în lunci, șes aluvial, terase inferioare;
- 3 – 5 metri – cu soluri freatic umede;
- 5 metri – culmi, versanți, terase superioare.
Flora este specifică depresiunilor intramontane din zonele temperat
continentale. În general fauna nu diferă mult de cea din restul țării, cu precizarea că
fauna cinegetică lipsește.

Date podologice
Studiile efectuate în zona orașului Ghimbav prezintă soluri predominante –
solurile de luncă (mai exact cele aluvionare).
În perimetrul orașului Ghimbav se remarcă o stratificație constituită din depozite
sedimentare cuaternare dispuse peste un fundament geologic calcaros de vârsta
cretacicului superior. În succesiunea litologică a acestor depozite de suprafață
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întâlnim complexul de pietriș cu nisip, în care sunt dispuse haotic la adâncimi
variabile și având grosimi diferite, lentile de materiale coezive, precum praf argilos,
nisip și nisip prăfos, argilă, etc.
La suprafața terenului peste aceste depozite sedimentare se găsește o
cuvertură de sol vegetal având grosimi aproximative între 0,80 metri – 1,00 metru.
În vatra localității pot exista zone cu umpluturi până la 2,50 m.

Date geotehnice
Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț pentru localitatea Ghimbav este
de 1,00 metru.
Potrivit normativului P.100/92 privind proiectarea antiseismică a construcțiilor,
teritoriul comunei se află în zona seismică “D”, caracterizată prin perioada de colt
Tc=1,0 și coeficientul Ks = 0,16.
Încadrarea terenului conform TS – 1977: Terenul prospectat din punct de
vedere al rezistenței la săpare manuală se încadrează astfel:
- umplutură, pietriș cu nisip – categoria “teren tare”;
- praf nisipos, nisip, nisip argilos – categoria “teren mediu”.
Condiții de fundare orientative
Construcțiile ce se vor proiecta pe teritoriul orașului Ghimbav se pot funda
începând cu adâncimea de 1,20 – 2,50 metri pentru terenurile din vatra construită și
1,20 – 1,50 metri pentru restul suprafeței teritoriului.
Avându-se în vedere că sub stratul de sol vegetal în general apare un teren
coeziv, respectiv praf argilos sau praf nisipos care se extinde până în jurul cotei de
2,50 metri, în această situație se va lua în considerare Presiunea Convențională
Pconv. = 240 KPa, iar sub cota de 2,50 metri fundațiile se vor încastra în orizontul de
pietriș cu nisip, pentru care se va lua în calcul Pconv. =480 KPa pentru sarcinile
fundamentale centrice.
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Încadrarea în teritoriu
Teritoriul administrativ al Județului Brașov este împărțit în trei zone
caracteristice: Brașov, Făgăraș și Rupea, diferențiate prin dezvoltarea economicosocială și prin gradul de urbanizare.
În zona Brașov “Țara Bârsei” rolul polarizator îl joacă Municipiul Brașov ca
centru coordonator și de servire.
Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav se învecinează la nord cu teritoriul
comunei Hălchiu, la NV și V cu teritoriul municipiului Codlea, la NV și E cu teritoriul
municipiului Brașov, iar la S cu teritoriul comunei Cristian.
Pe teritoriul Orașului circulația rutieră se face pe următoarele artere:
- DN 1 – București – Brașov – Sibiu.
- DN 73 B – Ghimbav (DN 1) - Cristian (DN 73).
- DJ 103 C – Ghimbav (DN 1) – Brașov (Stupini).
Localitatea Ghimbav este situată la următoarele distanțe de principalele
localități din “Țara Bârsei” :
- Ghimbav – Brașov 7 km.
- Ghimbav – Codlea 4 km.
- Ghimbav – Cristian 3 km.
Tot pe teritoriul orașului se află și linia ferată principală Brașov – Sibiu.
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Figura 2.1 Zona Metropolitană Brașov

2.2. PROFILUL DEMOGRAFIC AL ORAȘULUI GHIMBAV

Descrierea evoluției populației și analiza potențialului demografic ale orașului
Ghimbav au fost realizate comparativ cu cele ale populației urbane din județul
Brașov, folosind datele furnizate de Recensămintele populației și locuințelor, precum
și date disponibile din baza TEMPO online a Institutului Național de Statistică.
Motivația comparației cu populația urbană, constă în obținerea unei fidelități cât mai
mari în conturarea profilului demografic al orașului. Compararea valorilor tuturor
indicatorilor cu media urbană a contextului supra-teritorial arată cât de critică sau
avantajoasă este poziția orașului Ghimbav față de alte orașe și care ar fi problemele
cu care se confruntă sau care sunt atuurile sale privind potențialul său demografic.
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Prognoze privind populația
Pentru a estima populația orașului Ghimbav pentru anii 2015, 2020, 2025 şi
2030, s-a realizat analiza regresiei, folosind datele privind populația din ultimii 11
ani. Rezultatele analizei sunt prezentate în Tabelul 2.1.
Tabelul 2.1 Prognoze statistice privind evoluția populației din Ghimbav

Localitate

2014

2015

2025

2030

296.162
6.540

303.896
6.873

Prognoze
privind
creșterea
medie anuală
0,26 %
1,00 %

486.640

495.515

0,30 %

2020

Brașov
291.490
291.223 291.937
Ghimbav
5.885
5.918
6.221
Total
județul
472.341
473.442 479.282
Brașov
Sursa: PMUD Polul de Creștere Brașov

Structura populației
Distribuția pe sexe a populației orașului Ghimbav reflectă un relativ echilibru
între ponderea populației masculine 48,5% bărbați și a celei feminine 51,5% femei,
situația fiind similară cu cea observata la nivelul mediului urban al județului Brașov.
Tabelul 2.2 Structura populației din Ghimbav în perioada 2008 - 2013
Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Populaţia după domiciliu total, la 1 iulie

5534

5572

5602

5682

5730

5786

Populaţia după domiciliu femei, la 1 iulie

2854

2876

2889

2941

2975

2989

Populaţia după domiciliu pe
grupe de vârstă la 1 iulie

5534

5572

5602

5682

5730

5786

0-19 ani

1076

1063

1010

1025

1029

1058

20 - 64 ani

3982

4033

4096

4140

4173

4188

65 ani şi peste

476

476

496

517

528

540

195,5

196,9

198,0

200,8

202,5

204,5

46

51

42

34

52

39

Densitatea populaţiei stabile
Născuţi vii
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Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Născuţi vii la 1000 locuitori
populaţie după domiciliu (%)

8,3

9,2

7,5

6,0

9,1

6,7

Născuţi morţi
Decedaţi - total

1
41

33

35

31

38

34

Decedaţi la 1000 locuitori
populaţie după domiciliu (%)

7,4

5,9

6,2

5,5

6,6

5,9

5

18

7

3

14

5

0,9

3,2

1,2

0,5

2,4

0,9

Populaţia după domiciliu total, la 1 ianuarie

5501

5575

5576

5641

5707

5762

Populaţia după domiciliu femei, la 1 ianuarie

2829

2874

2875

2920

2960

2989

Stabiliri de reşedinţă în
localitate la 1 ianuarie

22

23

24

31

19

27

Plecări cu reşedinţă din
localitate la 1 ianuarie

34

33

31

30

25

34

Sporul natural
Spor natural la 1000 locuitori
populaţie după domiciliu (%)

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

Tabelul 2.3 Structura populaţiei din Ghimbav după domiciliu pe grupe de vârstă
în perioada 2008 - 2013
Total
Anul
Populaţia după domiciliu pe
grupe de vârstă la 1 iulie
0 - 4 ani
5 - 9 ani
10-14 ani
15 - 19 ani
20 - 24 ani
25 - 29 ani
30 - 34 ani
35 - 39 ani

Masculin

Feminin

2008

2013

2008

2013

2008

2013

5534

5786

2680

2797

2854

2989

282
228
213
353
482
572
576
481

261
282
255
260
364
493
599
588

143
120
110
164
239
303
293
242

143
142
134
128
172
242
307
302

139
108
103
189
243
269
283
239

118
140
121
132
192
251
292
286

23

Total
Anul
40 - 44 ani
45 - 49 ani
50 - 54 ani
55 - 59 ani
60 - 64 ani
65 - 69 ani
70 - 74 ani
75 - 79 ani
80 - 84 ani
85 ani şi peste

Masculin

Feminin

2008

2013

2008

2013

2008

2013

388
394
498
413
178
186
137
75
50
28

477
388
397
485
397
158
162
114
60
46

179
184
210
217
83
79
65
27
18
4

237
174
185
206
203
68
70
50
20
14

209
210
288
196
95
107
72
48
32
24

240
214
212
279
194
90
92
64
40
32

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

Ocuparea forței de muncă
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de
ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit sa desfășoare o muncă
utila în una din activitățile economiei naționale și includ: populația în vârsta de
muncă, aptă de a lucra (bărbați de 16 - 62 ani și femei de 16 - 57 ani), precum și
persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate.
Pentru orașul Ghimbav numărul de persoane active în câmpul muncii este de
7859 salariați.
Statistica forței de muncă a orașului Ghimbav în perioada 2008 -2013 este
prezentată în următorul tabel.
Tabelul 2.4 Forța de muncă a orașului Ghimbav în perioada 2008 -2013
Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Salariaţi - total (număr
mediu)

3489

4167

3818

4909

6125

6722

Agricultură, vânătoare şi
servicii anexe

68

65

61

24

39

41

Alte activităţi extractive
Industria alimentară
Fabricarea băuturilor

1
10
6

1
13
-

1
122
-

13
-

10
-

104
-

24

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte

197

182

167

167

153

150

134

116

110

123

118

119

2

130

107

222

373

466

Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor din lemn
şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie
şi din alte materiale vegetale
împletite

222

193

206

449

390

389

Fabricarea hârtiei şi a
produselor din hârtie

282

212

204

208

187

197

Tipărire şi reproducerea pe
suporţi a înregistrărilor

7

84

99

100

94

92

Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice

-

-

11

26

37

44

Fabricarea produselor din
cauciuc şi mase plastice

14

42

12

20

34

36

Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice

32

29

33

28

25

50

Industria construcţiilor
metalice şi a produselor din
metal, exclusiv maşini, utilaje
şi instalaţii

118

137

148

497

331

288

Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi
optice

-

365

399

584

663

647

Fabricarea echipamentelor
electrice

1

32

1

-

-

-

Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a.

-

12

39

92

102

137

Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj
şi marochinărie,
harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor

25

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

610

830

1057

1312

2171

243

212

195

162

592

210

Fabricarea de mobilă

1

-

-

-

-

-

Alte activităţi industriale n.c.a.

-

-

-

4

9

9

885

726

400

323

313

313

-

3

8

43

146

87

Colectarea, tratarea şi
eliminarea deşeurilor; activităţi
de recuperare a materialelor
reciclabile

23

-

-

-

-

-

Construcţii de clădiri

53

50

34

67

92

89

Lucrări de geniu civil

7

4

4

8

2

5

Lucrări speciale de construcţii

116

67

15

50

147

152

Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor

202

174

134

153

201

232

Comerţ cu ridicata cu excepţia
comerţului cu auto. ehicule şi
motociclete

533

396

77

133

393

338

Comerţ cu amănuntul, cu
excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor

89

88

93

99

63

71

Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace de
transport

Repararea, întreţinerea şi
instalarea maşinilor şi
echipamentelor
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apa caldă şi aer
condiţionat

26

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

85

68

49

52

64

68

Depozitare şi activităţi
auxiliare pentru transporturi

-

2

-

-

-

27

Activităţi de poştă şi de curier

5

1

1

1

-

2

Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare

28

1

47

46

27

13

Restaurante şi alte activităţi
de servicii de alimentaţie

19

20

19

25

28

39

Activităţi de editare

3

1

-

-

-

-

Activităţi de difuzare şi
transmitere de programe

-

-

-

-

11

13

Activităţi de servicii în
tehnologia informaţiei

-

2

2

2

2

1

Tranzacţii imobiliare

11

12

21

31

29

36

Activităţi juridice şi de
contabilitate

4

4

3

3

2

2

Activităţi ale direcţiilor
(centralelor), birourilor
administrative centralizate;
activităţi de management şi de
consultanţă în management

5

1

1

1

5

6

Activităţi de arhitectură şi
inginerie; activităţi de testări şi
analiză tehnică

3

6

2

2

-

-

Cercetare-dezvoltare

-

3

4

7

5

6

Publicitate şi activităţi de
studiere a pieţei

2

-

-

-

-

6

Activităţi de închiriere şi
leasing

-

9

6

6

-

2

Activităţi de servicii privind
forţa de muncă

-

-

-

1

3

2

Transporturi terestre şi
transporturi prin
conducte

27

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Activităţi ale agenţiilor turistice
şi a tur- operatorilor; alte
servicii de rezervare şi
asistenţă turistică

-

2

3

2

2

4

Activităţi de investigaţii şi
protecţie

-

-

-

-

8

-

Activităţi de peisagistică şi
servicii pentru clădiri

10

5

1

1

21

6

Activităţi de secretariat,
servicii suport şi alte activităţi
de servicii prestate în principal
întreprinderilor

7

3

66

43

58

20

învăţământ

4

4

2

2

-

2

Activităţi referitoare la
sănătatea umană

4

4

20

19

22

14

Activităţi sportive, recreative şi
distractive

6

42

53

1

-

2

Reparaţii de calculatoare, de
articole personale şi de uz
gospodăresc

4

1

-

-

-

-

Alte activităţi de servicii

43

33

8

12

12

14

Numărul şomerilor
înregistraţi la sfârşitul
anului - total

41

147

122

47

53

48

Numărul şomerilor înregistraţi
la sfârşitul anului - femei

31

74

60

26

25

27

Numărul şomerilor înregistraţi
la sfârşitul anului - bărbaţi

10

73

62

21

28

21

Sursa: Institutul Național de Statistică / TEMPO online / http://statistici.insse.ro/shop/
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Industria
Zona industrială din partea nordică a Ghimbavului este într-o continuă
expansiune. Aceasta este susținută de infrastructura rutieră formată din străzile:
Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă, Alexandru
Șerbănescu.
Din zona industrială face parte IAR SA; Transilana SA; Ecopak SA; Viessmann
SRL; Forex SRL; Romsiz SA; Silva Carpat Prod Impex SA; Delcar Advisor Company
SRL; Tess SA; Qui Romania SRL și IPB Industrial Park Brașov - Ghimbav care
cuprinde societățile comerciale Preh Romania SRL, VP Industries, Benchmark,
ICCO Systems, EuroDruck Services, VP Industries, Benchmark Electronics
Romania SRL, Johnson Metall și Continental Powertrain.

Figura 2.2 Zona industrială Ghimbav

Învățământul
Evoluția populației școlare a fost, firesc, influențată de evoluția demografică în
ansamblul ei. Datorită unei natalități foarte scăzute de la începutul anilor 1990
numărul elevilor și al claselor din învățământul preuniversitar a scăzut dramatic, o
oarecare revigorare având loc în acest moment în învățământul primar.
Nivelul de instruire al populației, după forma de învățământ absolvită, este
ridicat în județul Brașov și în orașul Ghimbav. Cea mai mare pondere o reprezintă
absolvenții de studii gimnaziale, urmați de cei cu studii liceale, și de cei ai
învățământului primar.
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Având în vedere gradul de urbanizare al zonei metropolitane și tradiția
universitară a Brașovului ponderea celor care au absolvit o formă de învățământ
superior este ridicată (14 %). Un procent însemnat al acestor absolvenți se
regăsește și în orașul Ghimbav, fenomen legat de dezvoltarea rezidențială a
acestuia din ultima perioadă.
În localităţile cuprinse în Zona Metropolitană Braşov repartizarea unităţilor de
învăţământ este relativ echilibrată şi acoperă necesarul de servicii educaţionale
pentru ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Unele localităţi din cadrul polului
de creștere reuşesc să păstreze şi să fidelizeze (prin facilităţile acordate) personalul
didactic (Codlea, Râşnov, Săcele, Predeal, Prejmer, Târlungeni), în timp ce alte
localităţi se confruntă cu numărul insuficient al cadrelor didactice de specialitate cu
normă întreagă (Ghimbav, Cristian, Hărman, Sânpetru) şi cu o rată ridicată a
fluctuaţiei personalului didactic.
Elevii din localităţile aflate mai aproape de Braşov se orientează în procent mai
mare spre şcolile din Municipiul Braşov, deoarece oferta instituţiilor de învăţământ
este mai variată, calitatea serviciilor este mai bună şi pot face naveta în condiţii
rezonabile.
De asemenea aici există trei școli cu statut de școală europeană (Colegiul
Naţional Unirea, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu și Colegiul de Știinţe Grigore
Antipa), iar colegiile naţionale teoretice sunt renumite prin rezultatele obţinute la
competiţii școlare internaţionale.
Institutiile de învățamânt din orașul Ghimbav sunt:
- Școala generală clasele V-VIII – str. Pieței nr. 70.
- Școala generală clasele I-IV – str. Școlii nr. 259 A.
- Grădinița – str. Școlii nr. 257.
Tabelul 2.5 Situația unităților de învățământ pentru Ghimbav în perioada 2008 - 2013
Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Unităţi de învăţământ - total

2

2

2

2

2

2

Grădiniţe de copii
Şcoli din învăţământul primar
şi gimnazial (inclusiv special)
Populaţia şcolară - total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

412

396

451

407

429

458

Copii înscrişi în grădiniţe

110

117

160

114

88

122

Elevi înscrişi - total

302

279

291

293

341

336
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Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

302

279

291

293

341

336

153

137

145

159

194

204

149

142

146

134

147

132

18,3

19,5

26,7

22,8

22,0

13,6

11,6

10,7

13,2

16,3

16,2

15,3

34

34

40

28

31

34

Absolvenţi învăţământ
gimnazial (inclusiv special)

34

34

40

28

31

34

Personal didactic - total

32

32

28

23

25

31

Personal didactic în
învăţământ preşcolar

6

6

6

5

4

9

26

26

22

18

21

22

10

9

7

7

10

11

16

17

15

11

11

11

Săli de clasă şi cabinete
şcolare

17

17

17

17

17

17

Laboratoare şcolare

1

1

1

1

1

1

Săli de gimnastică - total
Terenuri de sport - total

1
2

1
2

1
4

1
4

1
4

1
4

PC - total

20

20

20

23

23

23

Elevi înscrişi în învăţământ
primar şi gimnazial (inclusiv
special)
Elevi înscrişi în învăţământ
primar (inclusiv special)
Elevi înscrişi în învăţământ
gimnazial (inclusiv special)
Gradul de încărcare al unei
educatoare (număr preşcolari/
educatoare)
Numărul elevilor din
învăţământul primar şi
gimnazial care revine în medie
la un cadru didactic (număr
elevi/cadru didactic)
Absolvenţi - total

Personal didactic în
învăţământ primar şi gimnazial
(inclusiv special)
Personal didactic în
învăţământ primar (inclusiv
special)
Personal didactic în
învăţământ gimnazial (inclusiv
special)

31

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

Cultura
Orașul Ghimbav dispune de două biblioteci, dintre care una este publică.
Situația dotării acestora cu volume la care au acces locuitorii orașului este prezentată
în tabelul următor.
Tabelul 2.6 Statistica accesului la cultură a populației orașului Ghimbav
Anul

2008

2009

2010

2011

2012

Biblioteci - total (număr)
2
2
2
2
2
Biblioteci publice (număr)
1
1
1
1
1
Volume existente în biblioteci
10295 10520 10665 21352 27558
(număr)
Cititori activi la biblioteci
578
322
337
548
727
(număr)
Volume eliberate (număr)
5916
5004
5216
6118
6777
Dotarea comunităţilor locale
cu volume disponibile
1860,3 1888,0 1903,8 3757,8 4809,4
publicului larg (număr volume
la 1000 locuitori)
Numărul de cititori activi la
104,4
57,8
60,2
96,4
126,9
1000 locuitori
Personalul angajat din
1
1
1
1
1
biblioteci (număr)
Gradul de acces al populaţiei
la mijloace de informare şi
cultură (instituţii de spectacole
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
și concerte+biblioteci+muzee/
1000 locuitori)

2013
2
1
27848
766
6402
4813,0

132,4
1

0,3

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

Turismul
Datorită dezvoltării urbanistice din ultimii ani, orașul Ghimbav a devenit o
veritabilă destinație turistică pentru călătorii prin județul Brașov și Țara Bârsei.
Ghimbavul aparține patrimoniului național și european deopotrivă, cu obiective
turistice și de cercetare a trecutului, unele dintre ele prea puțin cunoscute până
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acum publicului larg, dar pe care comunitatea, din ce în ce mai interesată de
potențialul turistic local, a început să le promoveze în politicile locale din ultimii
câțiva ani.
Ghimbavul este un oraș dinamic, care se descoperă pe sine, viu în prezent și,
în același timp, multisecular și cu rădăcini milenare de viețuire și civilizație umană. Și
orașul vrea să fie cunoscut. Atât prin patrimoniul care aparține trecutului său, cât și
prin noile demersuri turistice care se practică în prezent, cu spectacole în ambient
medieval, reînvierea trecutului istoric și continuarea tradițiilor de odinioară.
Oraşul prezintă mai multe obiective de interes turistic, vechi şi statornic:
Ansamblul Cetăţii fortificate cu Biserica evanghelică medievală; Biserica Ortodoxă
„Sfânta Treime”, zidită în anul 1780 şi în care se păstrează picturi de cult realizate
„in fresco” de meşteri zugravi cunoscuţi în Transilvania secolelor XVIII - XIX; câteva
monumente şi clădiri de patrimoniu (case vechi, instituţii publice, şcoli sau foste
cazărmi militare). Dar şi obiective turistice noi, cu un mare potenţial de interes şi de
vizitare. Cel mai important dintre acestea este Biserica Ortodoxă „Sfinţii Petru şi
Pavel” sfinţită în anul 2009, o biserică unicat în România, prin turlele sale poleite
complet în aur, edificiu religios contemporan de o mare frumuseţe arhitectonică,
situat la ieşirea din oraş, pe drumul spre Cristian.
Ghimbavul prezent îşi dezvăluie în ultimii ani şi o nouă vocaţie, în care se
regăseşte şi Ghimbavul trecut, dar şi dorinţa oamenilor de azi de a dialoga peste
timp cu oamenii de ieri care au trăit în acelaşi loc, dar în alte timpuri istorice. Vocaţia
de gazdă turistică activă este deschisă nu doar publicului local, interesat de trecutul
Ghimbavului, ci şi tuturor iubitorilor de spectacole diurne şi nocturne în aer liber şi cu
ambient specific.
Indicatorii statistici de turism, în perioada 2008 - 2013 sunt prezentați în tabelul
următor.
Tabelul 2.7 Indicatorii statistici de turism, în perioada 2008 - 2013 pentru orașul
Ghimbav
Anul
Unităţi de cazare - total
(număr)
Pensiuni turistice
Capacitatea de cazare
existentă -total (număr
locuri)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

50

30

30

30

30

59
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Anul
Pensiuni turistice
Capacitatea de cazare în
funcţiune - total (locuri-zile)
Pensiuni turistice
Număr turişi sosiţi - total
(persoane)
din care: străini
Pensiuni turistice
din care: străini
înnoptări - total (număr)
din care: străini
Pensiuni turistice
din care: străini
Indicele de utilizare a
capacităţii de cazare
turistică în funcţiune (%)
Pensiuni turistice
Durata medie a sejurului
(zile / persoană)
Pensiuni turistice
Mărimea medie a unităţilor
de cazare (locuri / unitate de
cazare)
Pensiuni turistice
Număr de înnoptări ce revin
în medie la un locuitor
(număr)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

50

30

30

30

30

59

20592

10950

10950

10950

12749

22572

20592

10950

10950

10950

12749

22572

981

539

477

1177

470

1206

167
981
167
2261
607
2261
607

94
539
94
796
230
796
230

48
477
48
2196
166
2196
166

105
1177
105
4836
583
4836
583

79
470
79
975
352
975
352

202
1206
202
1767
599
1767
599

10,98

7,27

20,05

44,16

7,65

7,83

10,98

7,27

20,05

44,16

7,65

7,83

2,30

1,48

4,60

4,11

2,07

1,47

2,30

1,48

4,60

4,11

2,07

1,47

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

29,5

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

29,5

0,4

0,1

0,4

0,9

0,2

0,3

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

2.3. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PENTRU GHIMBAV

A. Factorul de mediu - Aer
În prezent nu sunt probleme foarte mari cu poluarea aerului, nefiind dezvoltată o
industrie poluantă. Componenta transport rutier are un impact asemănător cu cel din
Zona Metropolitană Brașov.
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În interiorul Zonei Metropolitane Braşov cele mai mari probleme de mediu sunt
întâlnite în mediul urban. În majoritatea orașelor Zonei Metropolitane este prezentă
poluarea generată de către traficul rutier. Acest factor este contracarat, într-o
oarecare măsură, de prezenţa suprafeţelor mari de pădure din jurul localităţilor.
Municipiile Braşov, Săcele, Codlea şi oraşul Ghimbav, se evidenţiază prin
niveluri ridicate ale poluării atmosferei datorate traficului rutier din aceste zone cât și
activității industriale.
În orașul Ghimbav problemele de poluare atmosferică sunt generate mai curând
de învecinarea cu arealul urban Brașov decât de activităţile antropice derulate pe
teritoriul comunităţii respective.

Figura 2.3 Dispersia poluanților în Zona Metropolitană Brașov (Sursa: Planul Integrat
de Dezvoltare Urbana (PIDU) Brașov)

B. Factorul de mediu - Sol
Pe teritoriul acestei localiăți nu există în general probleme de degradare a
terenurilor.
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Ferma de porci aflată pe DJ103C, în apropierea IAR Ghimbav are un efectiv
redus de animale și poluează numai prin depozitarea gunoiului de grajd. În ceea ce
privește cimitirele, acestea sunt bine intreținute, de îngrijirea lor ocupându-se
locuitorii orașului. Nu sunt necesare extinderi.
Zonele de munte din cadrul Ţării Bârsei prezintă soluri brune acide (în
Postăvaru şi Măgura Codlei) şi, local, soluri litomorfe, reprezentate prin rendzine şi
rendzine brune. Pe piemonturile colinare submontane predomină solurile podzolice
argiloiluviale şi cele brune podzolite. În general, aceste soluri prezintă o fertilitate
scăzută, exploatarea agricolă realizându-se cu mijloace de ameliorare (îngrăşăminte
chimice şi naturale, etc.). Şesul este mai fertil, fiind alcătuit în părţi aproximativ egale
din soluri brune şi cernoziomuri.

Figura 2.4 Harta solurilor din Zona Metropolitană Brașov
(Sursa: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Brașov)

C. Factorul de mediu - Apă
Datorită apropierii orașului de Municipiul Brașov și orașul Râșnov se remarcă o
poluare excesivă a râurilor Ghimbășel și Bârsa. Apa este principalul factor de mediu
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care suportă consecințele poluării. În Ghimbășel se deversează ape uzate cu
conținut de substanțe organice, iar în râul Bârsa se deversează ape reziduale cu
importante încărcături de amoniu, poluarea facându-se simțită și pe râul Olt.

Zona spații verzi, sport și agrement
În orașul Ghimbav zona este reprezentată de 2 stadioane, amplasate în zona
de est pe DN 1 și pe DJ 103 C (zona Transilana). Aici își desfașoară activitatea două
echipe de fotbal de divizie “C”.
Zona de agrement este puțin dezvoltată. Există câteva amenajari moderne, sub
formă de parcuri, dar de dimensiuni mici.
Zona spațiilor verzi există prin plantații de aliniament de-a lungul străzilor
principale sau în fața gospodăriilor, izolat de-a lungul Pârâului Ghimbășel și de zona
din fața Primăriei.

Figura 2.5 Zone verzi ale orașului Ghimbav

Poluarea fonică
Pe timpul zilei, dar pentru o parte a populației și pe timpul nopții (doar pentru
locuitorii învecinați arterelor principale - drumuri naționale), principala sursă de
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poluare fonică o reprezintă traficul rutier care înregistrează valori medii cuprinse între
70 și 80 decibeli pe arterele ce asigură deplasarea autovehiculelor de transport
mărfuri de tonaj greu. În general, este o problemă ușor trecută cu vederea, ca fiind
de importanță redusă, mai ales comparativ cu alte feluri de poluare care afectează
mediul în mod direct. Totuși, pentru om, acest factor de poluare este deosebit de
dăunător cu implicații nefaste pe termen lung asupra sănătății.

2.4. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ A ORAȘULUI GHIMBAV

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă
Orașul Ghimbav are rezolvată alimentarea cu apă potabilă prin două puțuri
forate (debit Q = 2 x 8 = 16 l/s), castel de apă V = 500 m 3, rețele de distribuție.
Unitățile industriale existente au de asemenea fronturi de captare prin puțuri.
Debitul de apă necesar pentru orașul Ghimbav este de 21 l/s astfel că sursa
existentă nu mai satisface cererile de apă.
Pe străzi există rețele de distribuție a apei din țeavă de oțel Dn 50 – 80 mm (mai
vechi) și din polietilenă DE 90 – 160 mm (mai noi). Pe conductele noi sunt montați și
hidranți exteriori pentru combaterea incendiilor.
Conductele vechi din oțel au durata de exploatare depășită și este necesară
reabilitarea acestora.

Rețeaua de canalizare
Orașul Ghimbav are un sistem separativ de canalizare. Apele uzate menajere
sunt evacuate la un colector ovoid 600/900 mm care conduce apele respective la
stația de epurare Brașov.
Apele pluviale se scurg prin rigole în pârâul Ghimbășel. În zona centrală există
o rețea de canalizare pluvială care preia apele de pe strada Pieții și le conduce la
pârâul Ghimbășel.
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Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
În prezent orașul Ghimbav are un sistem de ditribuție a gazelor naturale de
presiune redusă de cca. 60 de ani vechime din care se alimentează majoritatea
clădirilor existente.
Energia termică pentru încălzire, preparare apă caldă de consum și preparare
hrană se asigură cu gaze naturale, cu centrale termice individuale de apartament.
În zonă există 3 conducte de transport gaze naturale de presiune înaltă Dn 500
mm în zona nord de orașul Ghimbav care fac legătura între bazinele de captare a
gazelor și zonele Râșnov, Predeal și Bran. Există o stație de predare-primire din care
se alimentează orașul și o stație din care pleacă conducte de presiune înaltă pentru
alimentarea Municipiului Brașov (2 x 500 mm) și stațiunea Poiana Brașov.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică
Orașul Ghimbav este asigurat cu energie electrică din sistemul național, prin linii
aeriene de 110 kV și o stație de transformare amplasată în zona stadionului.
Pe toate străzile există rețele aeriene de 0,4 kV la care se racordează fiecare
consumator.
Liniile de 110 kV cât și cele de distribuție de joasă tensiune sunt montate pe
stâlpi din beton.

Serviciile de salubritate
Pe teritoriul localității nu există zone de depozitare a gunoiului menajer și
industrial. Până în prezent serviciul de salubrizare era asigurat de firma SC
COMPREST SA.
Tabelul 2.8 Situația teritoriului, locuințelor și utilităților publice pentru orașul
Ghimbav în perioada 2008 - 2013
Anul
Locuinţe existente - total
(număr)
Locuinţe în proprietate
majoritară de stat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.859

1.924

1.944

2.038

2.110

2.119

66

66

66

23

23

23
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Anul
Locuinţe în proprietate
majoritar privată

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.793

1.858

1.878

2.015

2.087

2.096

Suprafaţa locuibilă - total (m2) 83.637 87.701 89.317 111.908 116.201 117.415
Suprafaţa locuibilă proprietate majoritară de stat

1.711

Suprafaţa locuibilă proprietate majoritar privată

81.926 85.990 8.7606 111.180 115.473 116.687

1711

1711

728

728

728

Suprafaţa locuibilă ce revine
in medie pe un locuitor
(m2/locuitor)

15,1

15,7

15,9

19,7

20,3

20,3

Suprafaţa intravilană a
municipiilor şi oraşelor (ha)

608

608

608

630

635

990

Suprafaţa spaţiilor verzi a
municipiilor şi oraşelor (ha)

6

6

6

6

6

6

Suprafaţa acoperită cu spaţii
verzi per capita
(mp/persoană)

10,8

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

Lungimea străzilor orăşeneşti
- total (km)

20

20

21

21

25

25

Lungimea străzilor orăşeneşti
modernizate (km)

15

16

17

17

17

17

Ponderea drumurilor
orăşeneşti modernizate (%)

75,0

80,0

81,0

81,0

68,0

68,0

Lungimea totala a reţelei
simple de distribuţie a apei
potabile (km)

15,0

15,1

15,1

15,2

15,4

15,4

Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei potabile
(m3/zi)

2.592

2.592

2.592

2.592

2.592

2.592
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Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei pe locuitor
(m3/ locuitor)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor total (mii m3)

211

196

189

202

218

184

Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor-uz
casnic (mii m3)

184

178

168

162

162

157

Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor
pentru uz casnic, care revine
în medie pe un locuitor (m3/
locuitor)

33,2

31,9

30,0

28,5

28,3

27,1

Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare
(km)

10,0

8,5

8,6

8,6

8,6

8,8

Lungimea totala a conductelor
de distribuţie a gazelor (km)

19,6

20,4

21,5

25,8

26,3

26,7

Gaze naturale distribuite total
(mii m3)

7.378

7.250

8.900

9.939

10.395 10.184

Gaze naturale distribuite-uz
casnic (mii m3)

2.215

2.061

1.984

2.107

2.083

1.937

Cantitatea de gaze naturale
distribuită consumatorilor
pentru uz casnic, care revine
în medie pe un locuitor (m3/
locuitor)

400,3

369,9

354,2

370,8

363,5

334,8

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

Locuințele
Situația locuițelor după ocupare și după dotarea acestora pentru orașul
Ghimbav este prezentată în următoarele tabele.
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Tabelul 2.9 Numărul de locuinţe după situaţia ocupării acestora (2011)
Total
Număr total de locuinţe
- ocupată
- sezonieră
- neocupată

2038
1659
306
73

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

Tabelul 2.10 Numărul de locuinţe după dotarea acestora, pe localităţi
componente (2011)
Număr total de locuinţe
Bucătărie:
-în locuinţă
- în afara locuinţei
- alte tipuri
- nu are
Baie:
- în locuinţă
- în afara locuinţei
- nu are
Alimentare cu apă:
- în locuinţă - din reţea publică
- în sistem propriu
- în afara locuinţei - din reţea publică
- în sistem propriu
- nu are apă curentă
Alimentare cu apă caldă:
- în locuinţă - din reţea publică
- în sistem propriu
- în afara locuinţei - din reţea publică
- în sistem propriu
- în afara clădirii
- nu are apă curentă
Canalizare:
- la reţea publică
- în sistem propriu
- altă situaţie
- nu are
Electricitate:

Total
2038
2038
1930
74
11
23
2038
1841
104
93
2038
1977
25
13
3
20
2038
76
1681
2
6
1
272
2038
1902
55
45
36
2038
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- are
- nu are
Combustibilul folosit pentru gătit:
- gaze din reţeaua publică
- gaze lichefiate
- combustibil solid
- energie electrică
- altul
Modul de încălzire al locuinţei
-încălzire centrală
- termoficare
- centrală termică proprie cu:
- gaze din reţeaua publică
- gaze lichefiate (butelie)
- combustibil solid
- alte tipuri
- nu are încălzire centrală, locuinţa fiind
-încălzită
aragaz cu:
- gaze din reţeaua publică
- gaze lichefiate (butelie)
- sobă (şemineu) cu:
- gaze din reţeaua publică
- gaze lichefiate (butelie)
- combustibil solid
- energie electrică
- alt mod de încălzire
- Nu există încălzire deloc

Total
2000
38
2038
1828
132
40
27
11
2038
1451
30
1421
1314
9
92
6
487
32
30
2
386
211
5
170
63
6
100

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

Infrastructura de transport
Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, învecinat cu municipiul Brașov și
localitățile Hălchiu, Codlea și Cristian este străbătut de traseele rutiere ale drumurilor
naționale DN1 (E68), DN73B, de traseul drumului județean DJ103C și limitrof
traseului drumului național DN73 (E574). De asemenea teritoriul este traversat,
paralel cu traseul DN 1, de calea ferată principală Brașov-Făgăraș-Sibiu-Vințu de
Jos-Deva-Arad-Curtici.
Dotări edilitare:
- total străzi – 25 Km din care
- asfaltate – 80%;
- împietruite - 20%.
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Circulația rutieră: Circulația în mediul urban românesc a început să constituie o
problemă cotidiană generată atât de creșterea explozivă a gradului de motorizare
cât şi de structura arhitecturală a orașelor dezvoltate în perioade în care nu putea fi
anticipată o „explozie rutieră”.
Principalele artere funcționale ale rețelei sunt:
- Strada Făgărașului cu 4 benzi (categoria II);
- Strada Cristianului (Strada Bisericii Române) are 2 benzi (categoria III);
- Strada Fabricilor are 2 benzi (categoria III);
- Strada Lungă are 4 benzi (categoria II);
- Strada Nouă are 4 benzi (categoria II).
Generarea unor fluxuri rutiere este favorizată, în special, de traficul greu aferent
transportului de mărfuri, datorat vecinătății cu Municipiul Brașov (important centru
demografic, industrial, sociocultural și turistic) dar și situării pe drumul național DN 1
(care este și drum european E68), între Brașov și Sibiu.
Disfuncționalitățile prezente sunt comune multor localități de la nivel județean și
național, fiind legate în special de gradul de modernizare al străzilor și anume:
- sistemele rutiere și elementele geometrice în profil longitudinal și transversal
ale străzilor existente nu sunt adaptate noilor cerințe ale traficului rutier;
- traficul rutier de tranzit, inclusiv cel greu, traversează intravilanul producând
efecte negative inerente;
- intersecțiile (rutiere și pietonale) sunt insuficient amenajate și dotate, în
special cele dintre străzile pe trasee de drumuri clasificate și străzile locale;
- locurile de parcare sunt insuficiente;
- zonele necesar a fi protejate nu beneficiază de restricții de circulație cum ar fi
crearea de trasee pietonale sau limitări de viteză, menite sa conducă la descurajarea
traficului auto în aceste zone.
În zonele legate de drumuri principale, există o rețea bine dezvoltată de
drumuri secundare, care au un rol important în conectarea drumurilor principale din
mediul urban, deservind utilizarea terenurilor și furnizând rute alternative la rețeaua
de drumuri principale.
Străzile secundare ale orașului Ghimbav sunt:
- Strada Progresului face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona
rezidențială de la ieșirea spre Codlea.
- Strada Unirii face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona
rezidențială de la ieșirea spre Codlea.
- Strada Nouă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric al
orașului Ghimbav.
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- Strada Lungă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric
al orașului Ghimbav, Primăria Ghimbav și - Biserica medievală fortificată.
- Strada Gării face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și gara Ghimbav.
- Strada Avram Iancu reprezintă o alternativă la Strada Bisericii Române și
ieșirea spre Cristian, tranzitând zona rezidențială.
- Strada Pieței face legătura dintre Calea Făgărașului (DN1) și centrul istoric al
orașului Ghimbav.
- Străzile Școlii, Morii, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sunt străzi aparținând
centrului istoric și zonei înconjurătoare a acestuia.
- Străzile Florii de Colț, Narcisei, Petuniei, Toporașului, Gardeniei, Daliei,
Violetei, Liliacului, Begoniei, Azaleei, Bujorului, Lăcrămioarei, Crizantemei,
Margaretei, Orhideei, Lalelei, Crăciunelului, Gențianei, Brândușei, Zambilei și
Sânzienei fac legătura dintre Strada Bisericii Române (DN73B) și cel mai nou cartier
rezidențial din Ghimbav, aflat în dezvoltare. Străzile sunt în stadiul actual împietruite.
- Străzile Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă,
Alexandru Șerbănescu reprezintă rețeaua stradală a noii zone industriale din
proximitatea DJ103C. Străzile se află în curs de asfaltare și amenajare.

Accesibilitatea rutieră
Rețeaua generală a drumurilor este destul de bine structurată, deși are drumuri
strategice relativ scurte, oferind acces la alte județe și la orașe învecinate.
Se poate observa că majoritatea localităților din zona Metropolitană Brașov se
află situate la mai puțin de 30 minute cu autoturismul de Ghimbav, Predeal fiind cel
mai departe, la 56 minute distanță.
Distanța de călătorie medie este de 19,38 km, iar timpul mediu de călătorie este
de 22,7 minute, care, în mare, sugerează o viteză medie de călătorie de 45 km/h.
Prin urmare, se consideră că toate localitățile din zona metropolitana sunt accesibile
de la / către Ghimbav.

Starea drumurilor
S-a realizat o evaluare a bazei de date cu starea drumurilor și au fost
identificate drumurile în stare nesatisfăcătoare. Un drum într-o stare
nesatisfăcătoare este măsurat, în mod normal, ținând cont de îmbrăcămintea rutieră,
deoarece afectează nu doar calitatea călătoriei, dar și costurile provocate de
întârzierea vehiculului, consumul de combustibil și costurile de mentenanță

45

preconizate. Aceasta indică faptul că drumurile au gropi, drenaj necorespunzător și
facilități inadecvate pentru trotuare și pietoni.
S-a semnalat un sector de drum de 7,5 km pe DJ103C care este considerat
necorespunzător din punct de vedere a calității căii de rulare.
DN73B prezintă o calitate nesatisfăcătoare a asfaltului pe sectorul de legătură
dintre Ghimbav și Cristian (asfaltul rupt / lipsă, crăpături și coroziune).
Starea nesatisfăcătoare a drumurilor are drept consecință viteze și capacități
reduse ale vehiculelor, pentru că vehiculele trebuie să evite gropile prin manevre pe
bandă și prin frânări bruște. Starea drumului este afectată de asemenea de nivelurile
ridicate ale traficului greu de transport de mărfuri din zonele externe ale Polului de
creștere, în special în Ghimbav, care conține un număr mare de depozite și de zone
de exploatare industrială.

Iluminatul public
Sistemul de iluminat public reprezintă o dotare necesară a localităților care
contribuie la îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții urbane. Acesta asigură
prezența activităților umane în spațiul public fără a fi constrânse de ciclurile zi noapte, un aspect esențial pentru un oraș care își propune creștere economică
permanentă. Dezvoltarea unui sistem de iluminat performant contribuie la reducerea
infracționalității și a incidentelor din trafic pe timpul nopții.
Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal
pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu
tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice,
denumit în continuare sistem de iluminat public.
Analiza situaţiei existente din punct de vedere al costurilor:
Din punct de vedere al costurilor, trebuie ţinut cont de faptul că actualele lămpi
cu vapori de sodiu au o pierdere de aproximativ 20% pe balast (chiar dacă acesta
este încorporat în lampă). Astfel, conform fişelor de catalog, consumul real al unei
lămpi cu vapori de sodiu de 150W este de 180W, iar consumul real al unei lămpi de
100W este de 120W.
În calculul costurilor, s-au considerat că din 4000 de ore pe an de iluminat,
aproximativ 1800 de ore sunt ore cu iluminat la intensitate normală, iar restul de 2200
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sunt la intensitate redusă, de 50%, având în vedere că şi în prezent există sistem de
reducere a iluminatului.
Tabelul 2.11 Estimarea costurilor cu energia electrică

Tip corp
iluminat
150W
100W
Total

Nr.
Corpuri

Ore de
Ore de
functionare functionare
regim
regim
normal
redus

63

367

1.800
1.800

Consum
anual
lampa
[kWh]

2.200
2.200

522
348

Cost
annual
energie
electrica
[RON]
32,89 13.549,03
127,72 52.618,99
66.168,02

Consum
total
anual
[MWh]

Sursa: Studiu de iluminat / Aprilie 2016

2.5. ACTIVITATEA DE TRANSPORT ÎN ORAȘUL GHIMBAV

Transportul public
Orașul Ghimbav nu dispune de un transport public propriu. Există un sistem de
transport organizat la nivelul Consiliului Județean Brașov în exteriorul Municipiului,
un traseu din oră în oră de la Făgăraș la Brașov, operat de Primăria Făgăraș și un
traseu pe o distanță mai lungă, de 130 km, de la Victoria la Brașov, operat de
Primăria Victoria.

Organizarea serviciilor de transport cu autobuze
Mai multe trasee sunt atribute de către Consiliul Județean furnizorilor privați de
transport, în urma unei proceduri de achiziții publice. Traseele sunt atribuite
furnizorilor de transport câștigători, perioada în curs fiind din ianuarie 2014 în iunie
2019, după care se va organiza o nouă procedură de licitație. Informații esențiale
despre orar și trasee sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean, dar nu într-un
format ușor de utilizat pentru publicul larg.
Din păcate, deși aceste autobuze sunt profitabile și potrivite pentru liniile pe
care sunt folosite, nu sunt ușor accesibile pentru vârstnici și persoane cu dezabilități.
Imaginile următoare sunt exemple tipice pentru acest tip de autobuze:
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Figura 2.6 Autobuz și stație de transport în comun în orașul Ghimbav pe Strada Lungă

Transportul pe calea ferată
Există o singură linie neelectrificată dinspre Brașov care trece prin Ghimbav și
merge spre Codlea, la Șercaia, Făgăraș, Podul Olt până la Sibiu, pe magistrala 200
CFR. În comparație cu liniile secundare din oricare altă parte a României, linia
secundară care tranzitează Ghimbavul pare a fi relativ bine folosită, cu un orar
destul de frecvent, ceea ce indică faptul că este puțin probabil ca această să fie o
țintă principală pentru închiderea de căi ferate pe viitor.
În prezent, autoritățile locale din România sunt puțin implicate în operarea și
determinarea serviciilor de cale ferată, în afara dreptului de veto față de propunerile
de a retrage serviciile existente de pe linii. Posibilitatea de a îmbunătăți aceste
servicii și analiza atentă a modului cum se pot lega de serviciile paralele de
autobuze operate la momentul de față în numele Consiliului Județean sunt
substanțiale și pot necesita implicarea ADI-T.

Transportul de marfă
Profilul industrial al zonei metropolitane este determinat de industria de mașini
și echipamente și industria mijloacelor de transport, industria alimentară și textilă,
industria de prelucrare a lemnului. O caracteristică deosebită a economiei locale
este dată de prezența majorității ramurilor industriale.
Ca urmare a restructurării economiei naționale, o parte importantă din
capacitățile de producție ale județului Brașov și-au diminuat activitatea sau au fost
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închise. Astfel, au fost generate, pe de o parte forță de muncă disponibilă pentru
angajare, iar pe de altă parte spatii utilizabile în scopuri industriale sau logistice.
În zona metropolitană Brașov există mari posibilități de a investi, cei interesați
având la dispoziție o puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forță de
muncă corespunzător calificată, piață de desfacere și o legislație corespunzătoare
ce garantează drepturile investitorilor străini în România.
Similar cu Municipiul Brașov, în unitatea teritorial administrativă Ghimbav se
dezvoltă zona industrială. Se pot aminti extinderile IPB - Industrial Park Brașov,
Zona industrială de pe Strada Fabricilor, Airbus Helicopters România (fosta
Eurocopter România), SC NeboConsus SRL, reprezentanțele Tess, ASV Auto,
Delcar, etc.
Pentru perioada 2016 - 2020 se estimează o creștere accelerată a zonei
industriale Ghimbav. Aceeași evoluție ascendentă o vor avea toate parcurile
industriale din Zona metropolitană Brașov.
Profilul economic al Zonei Metropolitane Brașov este determinat in principal de
activitățile în domeniu comerțului – 36,6%, industriei – 26,11% și construcțiilor –
8,13% (profil dat de valoarea cifrei de afaceri). În încercarea de uniformizare a
dezvoltării economice, de respectare a condițiilor de mediu și echilibrare a
dezvoltării teritoriale, la nivelul Zonei Metropolitane Brașov, o parte din investițiile
actuale dar și din noile investiții vor fi localizate pe teritoriul localităților limitrofe
Municipiului Brașov, cu precădere în apropierea infrastructurii de transport, fapt ce
va determina o dezvoltare economică ce va menține același profil economic și
pentru perioada următoare.
Infrastructura asociată comerțului în România este alcătuită din autostrăzi și
drumuri naționale și județene, căi ferate, transport fluvial, porturi, aeroporturi și
facilități de depozitare și transfer de mărfuri. Aproximativ 60% din mărfurile
transportate pe distanțe lungi sunt transportate rutier, cea mai scăzută cotă de
transport rutier din Europa Centrală şi de Est (ECE). Acesta este urmat de
transportul maritim, cu aproximativ 31,2%, transportul feroviar cu 20%, transportul
fluvial cu 20%( care reprezintă cota cea mai ridicată pentru transport fluvial de
mărfuri din ECE) şi depozitare cu 5,2%.

Disfuncționalități
Disfuncționalitățile majore care se relevă din documentare, ca și din studiul
situației existente, sunt de natură diferita.
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1. Zonificare funcțională:
- asocierea de funcțiuni incompatibile (ex: locuire și industrie-cartier Transilana);
- tendința de dezvoltare haotică;
- lipsa spațiilor verzi, a zonelor de recreere și agrement;
- existența multor zone de tip „dormitor”, lipsite de dotări complementare locuirii
(servicii, comerț, alimentație publică);
- existența unor zone destructurate (atât de locuințe cât și industriale) ce
necesită reconfigurare urbanistică.
2. Infrastructura:
- străzi necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, ca elemente geometrice
de profil transversal;
- existența multor intersecții neamenajate cu risc mare de accidente.
Tabelul 2.12 Flota orășenească a Ghimbavului

Nr.

Nr.
înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

An
achiz.

Normă
EURO

Combust.

Stare
tehnică

1

BV 12 FWX

DACIA

LOGAN

Autoturism

2009

EURO 4

Benzină

Funcțională

2

BV 23 WST

SKODA

OCTAVIA

Autoturism

2008

EURO 4

Benzină

Funcțională

3

BV 09 PSB

UTB

U 683 DT

Tractor

2006

NON-EURO

Motorină

Funcțională

4

BV 24 WST Volkswagen

PASSAT

Autoturism

2007

EURO 3

Motorină

Funcțională

5

BV 11 PGH

LOGAN

Autoturism

2007

EURO 3

Benzină

Funcțională

DACIA

Sursa: UAT Ghimbav

Tabelul 2.13 Statistica flotei private și comerciale a orașului Ghimbav
Anul
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: UAT Ghimbav

Autovehicule înmatriculate de
persoane fizice

Autovehicule înmatriculate de
persoane juridice

840
1.170
1.175
1.362
1.469

694
1.400
1.280
1.013
1.015
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Tabelul 2.14 Consumurile de combustibil estimate pentru flotele de transport
rutier a orașului Ghimbav
Flotă privată/comercială
Nr.
vehicule
Tip vehicul
înreg.
2012
1 Veh. 2 roți
16
2 Autoturisme
1.898
3 Utilitare
248
4 Microbuze
197
5 Camioane
76

Consum Distanţă
mediu
medie
[l/100km
zilnică
MOTORINĂ BENZINĂ
]
[km]
0
100
5%
10
45
55
6%
10
75
25
10%
10
80
20
10%
10
100
0
30%
10
TOTAL consum litri carburant consumat
Structură vehicule în
funcţie de combustibil

Consum anual [litri] 2012
MOTORINĂ
0,00
187.047,90
67.890,00
57.524,00
83.220,00
395.681,90

BENZINĂ
2.920,00
228.614,10
22.630,00
14.381,00
0,00
268.545,10

Flotă orășenească
Tip vehicul

1
2

Autoturisme
Tractor

Nr.
vehicule
înreg.
2012
4
1

Distanţă
medie
zilnică
[km]
10
10

MOTORINĂ
219,00
1.095,00

BENZINĂ
657,00
0,00

TOTAL consum litri carburant consumat

1.314,00

657,00

Structură vehicule în
funcţie de combustibil
MOTORINĂ
25
100

BENZINĂ
75
0

Consum
mediu
[l/100km]
6%
30%

Consum anual [litri]
2012

Tabelul 2.15 Consumurile finale de energie și emisiile de CO2 corespunzătoare
acestora pentru flotele de transport rutier a orașului Ghimbav
Flotă
privată/comercială

Tip vehicul

1
2
3
4
5

Vehicule pe
două roți
Autoturisme
Utilitare
Microbuze
Camioane

Consum final de energie la
nivelul anului 2012

Emisii CO2 la nivelul anului 2012,
derivate din consum final de:

Nr.
vehicule
înreg.
2012

MOTORINĂ

BENZINĂ

Total
energie

MOTORINĂ

BENZINĂ

Total
energie

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[tone CO2]

[tone
CO2]

[tone
CO2]

16

0,00

26,86

26,86

0,00

6,69

6,69

1.898
248
197
76

1.870,48
678,90
575,24
832,20
3.956,82

4.343,67
429,97
273,24
0,00
5.073,74

6.214,15
1.108,87
848,48
832,20
9.030,56

499,42
181,27
153,59
222,20
1.056,48

1.081,57
107,06
68,04
0,00
1.263,36

1.580,99
288,34
221,63
222,20
2.319,84
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Flotă orășenească

Tip vehicul

1
2

Autoturisme
Tractor

Nr.
vehicule
înreg.
2012
4
1

Consum final de energie la
nivelul anului 2012

Emisii CO2 la nivelul anului 2012,
derivate din consum final de:

MOTORINĂ

BENZINĂ

Total
energie

MOTORINĂ

0,58
2,92

[tone
CO2]
3,11
0,00

Total
energie
[tone
CO2]
3,69
2,92

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[tone CO2]

2,19
10,95

12,48
0,00

14,67
10,95

13,14

12,48

25,62

3,51

3,11

6,62

BENZINĂ

2.6. CONDIŢIILE ECONOMICE

În perioada 1990-2000 Județul Brașov a traversat o perioadă dificilă din punct
de vedere economic, ca urmare a declinului industrial și al inflației.
Începând cu anii 2000-2001, climatul economic s-a ameliorat, economia și-a
reluat creșterea, iar anii 2006-2008 au adus consolidarea creșterii economice. Criza
economică și financiară ce a debutat în a doua jumătate a anului 2008 a avut un
impact negativ în ce privește nivelul investițiilor atât străine cât și autohtone, unele
companii străine retrăgându-se sau reducându-și prezența în zona din care face
parte și orașul Ghimbav.
O altă provocare la adresa IMM-urilor din regiune este necesitatea creșterii
gradului de modernizare și extinderea inovării. Deși există un interes real din partea
întreprinderilor mici și mijlocii pentru inovarea și modernizarea proceselor de
producție precum și a produselor și serviciilor oferite, capacitățile financiare și
organizatorice ale acestor companii nu sunt suficiente pentru a le asigura un acces
dorit la cele mai performante tehnologii iar accesul la produse de creditare este
dificil.
În ceea ce privește profilul economic al orașului Ghimbav, acesta este relativ
diversificat, activitățile economice reprezentative fiind industria constructiilorde
masini și serviciile. Domeniile de activitate în care există forță de muncă calificată în
orașul Ghimbav sunt: industria constructiilor de masini și aparate electrice, industria
prelucrătoare, industria alimentară, comerț și construcții.
Strategia de dezvoltare a economiei locale trebuie să plece de la elementele
care pot să conducă la creșterea competitivității, iar unul ar fi încurajarea creșterii
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economice la nivel de firmă, din perspectiva productivității și a cifrei de afaceri, știut
fiind că gradul de bunăstare la nivel local este dat de suma bunăstării actorilor
individuali.
Orașul Ghimbav se află pe primele locuri în economia județeană la producția
de fire și fibre, producția de ambalaje din carton, construcții și confecții textile.
Acestor sectoare li se adaugă industria alimentară și a băuturilor, industria de
prelucrare a lemnului, industria altor produse din minerale nemetalice, comerț și
servicii, iar în ultimii ani au înregistrat creșteri semnificative industria prelucrării
lemnului și a produselor din lemn, precum și producția prelucrării metalului.
Până în anul 2000 s-au înființat la nivelul orașului Ghimbav 92 de IMM-uri, cu
activități principale în fabricarea hârtiei și a cartonului, industria lemnului, construcția
de aeronave și comerț. IMM-urile înființate până în 2000 aveau în total 3208 de
salariați, cei mai mulți angajați fiind la IAR SA (1998), la TRANSILANA SA (371),
urmate de ECOPACK SA (200) și SILVA CARPAT PRODIMPEX SA (192 salariați).
Aceasta din urmă și PUROM SERV sunt firme cu capital străin.
Numărul salariaților din firmele înființate până în 2000 scade în 2006 cu 23%,
implicit al celor 4 societăți amintite, cea mai importantă diminuare a numărului de
salariați înregistrându-se la IAR SA ca urmare a divizarii societatii si modificarii
reglementarilor functionarii industriei de armament. Cifra de afaceri (CA) totală a
acestor firme înființate până în 2000 (inclusiv) crește de 6,4 ori, de la 77.455.256
RON la 493.354.614 RON în 2006.
După anul 2000 până în 2007 mai apar 166 de firme, din care 13 cu capital
străin, iar cele mai rentabile activează în industria lemnului,comerțul cu ridicata și
comerțul cu autovehicule. Numărul total de salariați ai acestora era la începutul
anului 2007 (1118), care, adăugați la cei ai firmelor analizate anterior, dau totalul de
salariați ai IMM-urilor din orașul Ghimbav la începutul anului 2007 (3271). Astfel
numărul salariaților din acest sector rămâne aproape constant în perioada 20002006, când crește productivitatea muncii.
Cifra de afaceri a firmelor înființate după 2000 se ridică la suma de 148
milioane RON, iar cifra totală a tuturor firmelor existente în 2006 pe teritoriul orașului
era de 642 milioane RON, o cifră de afaceri de peste 8 ori mai mare decât în 2000.
Dintre aceste firme noi cu cifra de afaceri de peste 1 milion RON, una este cu
capital străin: ROBOFIL SRL.
Spiritul și cultura antreprenorială constituie o soluție importantă pentru
contrabalansarea efectelor negative ale procesului de ajustare structurală și
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restructurare a industriei, generând alternative economice și sociale, prin
îmbunătățirea statutului economic al grupurilor sociale amenințate cu șomajul.
Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale însă constituie un domeniu de
intervenție care presupune creșterea capacității sistemului de educație și formarea
profesională inițială.
Tabelul 2.16 Cei mai importanţi agenţi economici cu sediul în localitate, după
cifra de afaceri pentru orașul Ghimbav (2013)
Denumire agent
economic

Domeniul de activitate

Cifra de
afaceri
- mii lei -

Număr mediu
salariaţi persoane-

SC PREH ROMANIA SRL
SC QUIN ROMANIA SRL
SC BENCHMARK
ELECTRONICS
ROMANIA SRL
SC CONTINENTAL
POWERTRAIN ROMANIA
SRL
METRO PCT DE LUCRU
BRAŞOV 1

Industria prelucrătoare
Industria prelucrătoare

361.822
270.827

561
1247

Industria prelucrătoare

257.658

647

Industria prelucrătoare

190.461

363

Comerţ cu ridicata si cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor si
motocicletelor

165.242

186

SC EUROCOPTER
ROMANIA SA

Industria prelucrătoare

161.588

189

123.782

73

108.655
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SC BEPCO SRL

SC VIESSMANN SRL

Producţia si furnizarea de
energie electrica si
termica, gaze, apa calda
si aer condiţionat
Comerţ cu ridicata si cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor si
motocicletelor

SC ECOPACK SA

Industria prelucrătoare

91.640

192

SC TRANSFORMER
ENERGY SUPPLY

Producţia si furnizarea de
energie electrica si
termica, gaze, apa calda
si aer condiţionat

90.793

8

Sursa: UAT Ghimbav
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Tabelul 2.17 Indicatorii economici pentru orașul Ghimbav (2013)
Număr
societăţi

Cifra de
afaceri
- mii lei -

Investiţii
brute
- mii lei -

Investiţii
nete
- mii lei -

249

2.512.699

299.935

243.509

Agricultura, silvicultura si
pescuit

6

5.974

73

24

Industria prelucrătoare
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1.708.954

248.690

216.872

7

229.874

34.470

11.359

26

40.602

3.669

2.961

80

448.203

4.948

4.617

17
14

59.447
3.829

4.722
151

4.313
151

3
14

951
8.188

6
2.405

6
2.405

7

1.999

247

247

11

2.785

313

313

1

12

88

88

3

1.214

120

120

2

14

13

13

6

654

21

21

Activitate
Total

Producţia si furnizarea de
energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer
condiţionat
Construcţii
Comerţ cu ridicata si cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor si
motocicletelor
Transport si depozitare
Hoteluri si restaurante
Informaţii si telecomunicaţii
Tranzacţii imobiliare
Activitati profesionale,
ştiinţifice si tehnice
Activitati de servicii
administrative si activitati de
servicii suport
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
Activitati de spectacole,
culturale si recreative
Alte activitati de servicii
Sursa: UAT Ghimbav
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Tabelul 2.18 Statistica consumurilor pentru industria din perimetrul Ghimbav

Quin Romania
Anul

IAR BrașovGhimbav

AEROTEC

Ra-Ra Logistics

Consum
energie
electrică
MWh

Consum
gaze
naturale
MWh

Consum
energie
electrică
MWh

Consum
gaze
naturale
MWh

Consum
energie
electrică
MWh

Consum
gaze
naturale
MWh

Consum
energie
electrică
MWh

Consum
gaze
naturale
MWh

2008

2010,22

252,89

3212

18152

-

-

-

-

2009

5755,25

2340,77

2845

10862

-

-

-

-

2010

7787,25

3593,94

2602

8349

-

-

-

-

2011

8741,6

4544,41

2262

7526

4448

2957

-

-

4160,64

2111

7095

7616

3641

250
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2012
7707,6
Sursa: UAT Ghimbav

3. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI VIZIUNEA PENTRU VIITOR

3.1. VIZIUNEA LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

Uniunea Europeană dispune de un cadru clar de orientare a politicilor sale
energetice și climatice până în 2020. Acest cadru integrează obiective politice diferite
cum ar fi (Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică):
- Reducerea emisiilor de GHG (green house gases = gaze cu efect de seră).
- Securitatea aprovizionării cu energie electrică și creșterea economică.
- Competitivitatea și crearea locurilor de muncă prin utilizarea tehnologiilor
avansate, printr-o abordare eficientă a costurilor și eficiența utilizării resurselor
naturale (Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25
octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor
2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE).
Aceste obiective politice sunt orientate către trei ținte principale și anume:
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energie din surse regenerabile și
economii de energie.
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Există, de asemenea ținte suplimentare de energie utilizată în sectorul
transporturilor.
În paralel, Uniunea Europeană a pus în aplicare un cadru de reglementare care
conduce la crearea unei piețe unice deschise, integrate și competitive pentru
energie, care promovează securitatea aprovizionării cu energie.
Strategia Europa 2020 se axează pe trei priorități (EUROPA 2020, O strategie
europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, Bruxelles,
3.3.2010):
1. Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și
inovare;
2. Dezvoltare durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
3. Creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată
a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și
teritorială.
Aceste trei priorități se susțin reciproc și fără o imagine de ansamblu a
economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea.

3.2. VIZIUNEA LA NIVEL NAȚIONAL

„Strategia Energetică a României (SER) pentru 2007-2020” prevede obiective
generale și specifice care ar trebui să orienteze orice strategie la nivel local. SER
2007-2020 prevede, de asemenea, 17 direcţii de acţiune (DA), convergente cu cele
ale politicii energetice a Uniunii Europene:
DA 1 - Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie atât din punctul de vedere
al mixului de combustibili, cât şi al infrastructurii de reţea.
DA 2 - 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.
DA 3 - Gestionarea eficientă şi exploatarea raţională, în condiţii de securitate, a
resurselor energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel
acceptabil, pe baze economice, a importului de resurse energetice primare
(dependenţă limitată/controlată).
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DA 4 - 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 exploatării acestora.
DA 5 - Creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere –
transport - distribuţie și consum.
DA 6 - Promovarea utilizării surselor energetice regenerabile, în conformitate cu
practicile din Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de Alocare al Energiilor
Regenerabile elaborat în anul 2010.
DA 7 - Îmbunătăţirea competitivităţii 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 ale companiilor
româneşti.
DA 8 - Crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de
energie şi creşterea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon.
DA 9 - Transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în
reţele inteligente şi implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de
contorizare.
DA 10 - Asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv
prin atragerea de capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea
Europeană.
DA 11 - Facilitarea investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea
obiectivelor stabilite pentru anul 2020 conform politicii Uniunii Europene, a proiectelor
transfrontaliere privind reţelele de transport a energiei; se vor avea în vedere
acordarea de garanţii pentru împrumuturi în cazul parteneriatelor publice private şi
mecanisme de partajare a riscurilor.
DA 12 - Creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică.
DA 13 - Realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră.
DA 14 - Implementarea în condiţii de securitate a tehnologiilor de management
al deşeurilor radioactive.
DA 15 - Reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice din
sectorul energetic – marile centrale hidroelectrice, centrala nuclearoelectrică, reţele
de transport energie.
DA 16- Participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei
strategii energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României.
DA 17. 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.
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(Sursa: STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2007 2020 ACTUALIZATĂ PENTRU PERIOADA 2011 - 2020, pagina 33-34,
http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf)

3.3. VIZIUNEA PE TERMEN LUNG A AUTORITĂŢII LOCALE

Principiul fundamental al conceptului de dezvoltare durabilă impune
managementul raţional al nevoilor energetice actuale fără a afecta posibilităţile
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Planificarea integrată a
resurselor energetice este un instrument eficient şi totodată o condiţie preliminară
importantă pentru dezvoltarea durabilă.
Pentru atingerea acestui deziderat, Primăria orașului Ghimbav a decis
elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), plan ce va sta la
baza ierarhizării acţiunilor şi proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în
atingerea obiectivelor stabilite.
Monitorizarea proiectelor implementate va permite calculul reducerii emisiilor de
CO2, etapizat, până în 2020 şi în continuare.
Obiectivele strategice vizate prin elaborarea şi aplicarea Planului de Acţiune
pentru Energie Durabilă a orașului Ghimbav au fost următoarele:
1. Formularea şi aplicarea de măsuri de eficienţă energetică, proiecte privind
energia regenerabilă şi alte acţiuni în materie de energie, în diverse domenii de
activitate aflate sub autoritatea de intervenţie a autorităţii locale.
2. Elaborarea şi aplicarea de programe şi acţiuni destinate să economisească
energia în clădiri.
3. Aplicarea unor măsuri de reducere a consumurilor de energie în sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice.
4. Implementarea serviciilor de transport public local cu impact minim asupra
calității aerului și poluării mediului înconjurător.
5. Informarea şi motivarea cetăţenilor şi altor actori locali cu privire la
posibilităţile de utilizare a energiei în mod eficient.
6. Existenţa unui plan energetic local coerent, susţinut politic şi financiar de
comunitatea locală.
Prin măsurile introduse în PAED, orașul Ghimbav intenţionează să reducă
emisiile de CO2 până în 2020 cu cel puţin 20 % faţă de anul 2012.
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3.4. OBIECTIVELE ORAȘULUI GHIMBAV

Anul 2012 a fost stabilit ca an de referinţă pentru inventarul emisiilor, iar
obiectivele pentru anul 2020, in conformitate cu cerintele UE sunt următoarele:
- Reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de CO2 în anul 2020.
- Reducerea consumului de energie cu 20%.
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al orașului Ghimbav se concentrează
pe măsuri menite să reducă emisiile de CO2 şi consumul final de energie în
următoarele sectoare:
- clădiri municipale;
- clădiri din sectorul terțiar;
- clădiri rezidențiale;
- iluminat public;
- transporturi.
Obiectivele strategice (OS), prioritățile de investiții (PI) și măsurile (M) necesare
sunt corelate cu cele prevăzute în documentele strategice elaborate până în prezent
de orașul Ghimbav, cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale documentelor europene
asigurându-se astfel un consens în dezvoltare, dar mai ales realizarea unei
prioritizări de natura a valorifica posibilitatea oferită de alocarea fondurilor europene
pentru România, pentru perioada 2014 - 2020.

OS1. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial
din orașul Ghimbav
PI 1.1. Creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial
M1.1.1. Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum
și/sau a sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea și prepararea apei
calde menajere, prin folosirea tehnologiilor inovative.
PI 1.2. Creșterea eficienței energetice în sectorul public
M 1.2.1. Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum
și/sau a sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea și prepararea apei
calde menajere, prin folosirea tehnologiilor inovative;
M1.2.2. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public.
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OS2. Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii locale a orașului Ghimbav
PI 2.1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii educaționale și
creșterea calității actului educațional
M 2.1.1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii educaționale,
inclusiv dotarea cu echipamente specifice, eficiente energetic.
PI 2.2. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii de sănătate și
creșterea calității serviciilor medicale
M 2.2.1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea ambulatoriilor, inclusiv dotarea
cu echipamente specifice, eficiente energetic.

OS3. Reducerea impactului transporturilor asupra consumului de energie
și producerii de CO2PI3.1. Modernizarea parcului de autovehicule
M3.1.1. Modernizarea flotei municipale, transportului public, transportului privat
şi comercial.
PI3.2. Extinderea infrastructurii de transport rutier
M3.2.1. Realizarea unei șosele ocolitoare pentru orașul Ghimbav.
PI3.3. Creșterea gradului de mobilitate a populației
M3.3.1. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei;
M3.3.2. Realizarea de piste de biciclete.

Etapele necesare a fi întreprinse pentru atingerea unor parametri
corespunzători de eficienţă energetică pentru consumatorii aflaţi în subordinea
orașului sunt:
1. Inventarierea consumatorilor de energie.
2. Monitorizarea consumurilor acestora;
3. Auditul energetic: diagnosticarea situaţiei actuale a locaţiilor şi instalaţiilor
precum şi a consumului, stabilirea bilanţului energetic de pornire pentru consumatori
principali, încadrarea consumatorilor pe grupe de consum.
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4. Întocmirea inventarului de referință a emisiilor (IRE).
5. Întocmirea planului de acțiune privind energia durabilă (PAED), conform
angajamentelor asumate.
6. Gestiunea furnizării de energie pe tipuri şi grupe de consumatori.
7. Investiţii în instalaţii, echipamente şi punere în funcţiune necesare pentru
îmbunătăţirea eficienţei, reducerea pierderilor şi economisirea energiei.
8. Managementul energetic al consumatorilor aflați în administrarea orașului
Ghimbav.
9. Identificarea şi actualizarea configuraţiei reţelei de iluminat public.

3.5. ASPECTE ORGANIZ AŢIONALE ŞI FINANCIARE

Coordonarea şi structurile responsabile pentru punerea în aplicare a PAED
Punerea în aplicare a PAED presupune implicarea şi colaborarea mai multor
instituţii, respectiv:
- Administraţia locală: UAT Ghimbav prin structurile sale.
- Serviciile comunitare de utilitate publică care se regăsesc cu proiecte/lucrări în
PAED.
- Asociaţiile de propietari din orașul Ghimbav.
- Universitatea TRANSILVANIA din Brașov.
- Societatea PROTEUS DIONA SRL, Brasov.

Alocarea de resurse umane
Măsurile generale şi sarcinile specifice vor fi puse în aplicare de către diversele
direcţii de specialitate din cadrul:
1. UAT Ghimbav prin:
- Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului
- Direcția Tehnică și de Investiții
- Direcția Economică
- Serviciul Managementul Proiectelor
- Biroul organizare evenimente speciale și mass-media
2. Universitatea Transilvania din Brașov
3. S.C PROTEUS DIONA SRL, Brasov
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Principalele sarcini ale structurii de monitorizare sunt următoarele:
1. Realizarea planurilor de acţiune pe termen scurt (1 an) în cooperare cu
unităţile de punere în aplicare a sarcinilor individuale.
2. Controlul şi actualizarea, dacă este necesar, a PAED în ceea ce priveşte
îndeplinirea obiectivelor până în 2020.
3. Monitorizarea îndeplinirii acţiunilor din PAED adoptat.
4. Pregătirea de rapoarte privind stadiul realizării PAED, atât pentru primarul
orașului Ghimbav, cât şi pentru instituţiile locale implicate în PAED.
5. Informarea opiniei publice privind obiectivele PAED şi rezultatele obţinute în
vederea consolidării sprijinului public pentru acţiunile puse în aplicare.

Implicarea părţilor interesate şi a cetăţenilor
Autoritățile direct implicate în domeniul politicii energetice au fost consultate atât
în timpul realizării bazei de date, cât şi în faza elaborării formei finale a PAED.
Acesta a fost transmis spre consultare:
- Serviciilor tehnice din cadrul UAT Ghimbav.
- Serviciilor Publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
Un rezumat a fost prezentat pentru publicare în mass-media. De asemenea,
PAED a fost prezentat în comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al
orașului Ghimbav înainte de a fi supus spre aprobare Consiliului Local.

Bugetul general estimativ
Bugetul necesar estimat pentru dezvoltarea şi implementarea măsurilor este de
circa:
- 400.000 euro pentru pregătirea documentaţiei tehnice necesare implementării
măsurilor;
- 29.018.000 euro pentru implementare.
Calculele au fost făcute pe baza studiilor existente, a preţurilor de piaţă pentru
lucrări similare şi nu includ valori pentru care nu au existat indicatori măsurabili, în
special în cazul proiectelor de planificare urbană sau a proiectelor pentru care a fost
stabilită tema, dar nu şi caracteristicile de detaliu ale acestora.
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Tabelul 3.1. Bugetul PAED Ghimbav
Nr.
crt.
1
2
3

Sector / Domeniu de Acţiune
Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din
sectorul terţiar, clădiri rezidenţiale, iluminat public)
Transport (flota municipală, transport public, transport privat
şi comercial)
Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare,
suport financiar şi subvenţii, campanii de informare şi
conştientizare, sesiuni de instruire)

Total

Costuri
euro
5.443.000
23.575.000
400.000
29.018.000

Sursele de finanţare identificate la data elaborării PAED
În ceea ce priveşte cadrul financiar în susţinerea implementării politicii locale de
energie şi mediu, orașul Ghimbav utilizează următoarele surse de finanţare:
• Bugetul local.
• Fonduri guvernamentale cu destinaţie specială pentru susţinerea de proiecte
privind: reabilitarea blocurilor de locuinţe, introducerea surselor regenerabile de
energie, dezvoltarea de proiecte de infrastructură.
• Fonduri europene structurale.
Proiectele şi activităţile propuse în PAED sunt în conformitate cu obiectivele şi
priorităţile aprobate de Consiliul Local al orașului Ghimbav.
Activităţile şi proiectele sunt prezentate, de asemenea, din punctul de vedere al
celor patru funcţii îndeplinite de municipalitate pe probleme de energie, respectiv:
consumator; producător; reglementator; factor motivator.

Măsurile de monitorizare preconizate
Funcţia de monitorizare a rezultatelor implementării activităţilor prevăzute în
PAED al orașului Ghimbav este asigurată de UAT Ghimbav prin Grupul de Lucru
constituit pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și raportarea Planului de
Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Ghimbav, în conformitate cu metodologia
de implementare a managementului de proiect, astfel:
- Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv PAED.
- Stabilirea responsabilităţilor în derularea proiectelor, în funcţie de modalitatea
de finanţare şi de atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală.
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- Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a sarcinilor.
- Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor.
- Prezentarea de rapoarte periodice, conform cerinţelor „Convenţiei
Primarilor”, privind stadiul de implementare a sarcinilor şi a termenelor de
îndeplinire.

4. INVENTARUL DE REFERINȚĂ AL EMISIILOR (IRE)

4.1. INTRODUCERE

Pentru întocmirea inventarului emisiilor de CO2 s-au identificat sursele
principale de emisii de CO2, ceea ce a permis adoptarea măsurilor de reducere.
Având în vedere că Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă urmăreşte
îmbunătăţirea eficienţei energetice în sfera de responsabilitate directă a
administraţiei locale, precum şi în sectoarele care pot fi influenţate prin decizii politice
şi măsuri administrative, IRE se realizează pe baza consumului final de energie
pentru orașul Ghimbav.
Inventarul de referință al emisiilor cuantifică emisiile directe de CO2 rezultate în
urma arderii combustibililor fosili pe teritoriul orașului Ghimbav, în instituții și clădirile
rezidenţiale, precum şi emisiile indirecte de CO2 rezultate la producerea de energie
necesară sistemului de încălzire/răcire.
Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat
realizarea unei baze de date electronice în domeniul energetic. Această bază de
date se va actualiza permanent fiind o măsură a PAED de realizare a
managementului energetic. De asemenea, această bază de date va servi ca
instrument de bază în faza de monitorizare a implementării PAED.
Prin management energetic, pentru instituții se monitorizează consumurile de
energie(gaz natural, energie electrică) pentru fiecare clădire/instituţie în parte. În
cazul clădirilor rezidenţiale, monitorizarea se face la nivel de stradă/cartier cu ajutorul
furnizorilor de energie electrică și gaze naturale. Inventarul de referinţă al emisiilor
porneşte de la datele de activitate şi factorii de emisie asociaţi diferitelor categorii de
combustibili utilizaţi, inclusiv factorul de emisie CO2 asociat energiei electrice
preluate din reţeaua naţională. În cadrul analizelor PAED s-a utilizat factorul
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standardizat de emisie în conformitate cu ghidul „Covenant of Mayors” (Conventia
Primarilor (http://www.conventiaprimarilor.eu/index_ro.html) și principiile IPCC
(Grupul
Interguvernamental
pentru
Schimbări
Climatice,
sursa:
http://documents.worldbank.org/curated/en/965511468058139571/text/955980ROMA
NIAN0391419B0A120romanian.txt) iar raportarea s-a făcut în tone emisii de CO2.

4.2. CONSUMUL FINAL DE ENERGIE

Anii pentru care au fost colectate/recuperate datele acoperă perioada 20082015, drept urmare, anul cel mai îndepărtat, pentru care datele colectate prezintă un
nivel de acuratețe rezonabil și acoperă sectoarele alese pentru PAED, este anul
2012.
Tabelul 4.1. Consumul final de energie
Consum de energie la nivelul consumatorului final [MWh]
Categorie
consumator

Energie
electrică

Energie
termică

Clădiri, Sector terțiar, Iluminat public
Instituții
67,74
−
Sector terțiar
250,00
−
Clădiri
5.633,28
−
rezidențiale
Iluminat public
160,61
−
Subtotal
6.111,63
−
Transport rutier
Flotă
−
−
orășenească
Transport
−
−
public
Transport
comercial și
−
−
privat
Subtotal
−
−
Total
6.111,63
−

Combustibil fosil

Energie
regenrabilă
BioGPL
masă

Total

Gaz
natural

Motorină

Benzină

1.889,28
55,00

−
−

−
−

−
−

−
−

23.502,51

−

−

4,01

−

−
25.446,79

−
−

−
−

−
4,01

−
−

160,61
31.562,43

−

13,14

12,48

−

−

25,62

−

−

−

−

−

−

1.957,02
305,00
29.139,80

−

3.956,82 5.073,74

−

−

9.030,56

−
25.446,79

3.969,96 5.086,22
3.969,96 5.086,22

−
4,01

−
−

9.056,18
40.618,61
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Reprezentarea grafică a consumurilor de gaze naturale pentru
Ghimbav, anul 2012
7,42%

0,22%

Instituții
Sector terțiar
Clădiri rezidențiale

92,36%

Figura 4.1 Reprezentarea grafică a consumurilor de gaze naturale pentru Ghimbav,
anul 2012

Reprezentarea grafică a consumurilor de energie electrică
pentru Ghimbav, anul 2012
2,63%1,11% 4,09%

Instituții
Sector terțiar
Clădiri rezidențiale
Iluminat public

92,17%

Figura 4.2 Reprezentarea grafică a consumurilor de energie electrică pentru
Ghimbav, anul 2012

Tabelul 4.1 sintetizează datele esenţiale privind structura consumului de energie
la nivelul consumatorului final în orașul Ghimbav, exprimat în MWh/an. Domeniile în
care au fost inventariate consumurile de energie:
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- instituții;
- clădiri din sectorul terțiar;
- clădiri rezidențiale;
- iluminat public;
- flotă orășenească;
- transport public;
- transport comercial și privat.
Consumul total de energie la nivelul anului 2012 în sectoarele menţionate a fost
de 40.618,61 MWh/an.
4.3. EMISIILE DE CO 2 PENTRU ORAȘUL GHIMBAV

Clădiri, Sector terțiar, iluminat public

Clădiri ale administrației locale și instituții
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul energetic total în Uniunea
Europeană şi sunt adesea consumatorul energetic şi emiţătorul de CO2 cel mai
important din zonele urbane. Este foarte important să se adopte politici eficiente
pentru reducerea consumului energetic şi a emisiilor de CO2 în acest sector.
Politicile şi măsurile care permit promovarea eficienţei energetice şi a energiilor
regenerabile în clădiri depind de tipul clădirilor, utilizarea lor, vârstă, situare, tipul de
proprietate şi dacă respectiva clădire este în fază de proiect sau este una existentă.
Principalele utilizări ale energiei în clădiri sunt: menţinerea unui climat interior
adecvat (încălzire, răcire, ventilare şi control al umidităţii), iluminat, producerea de
apă caldă menajeră, gătit, aparate şi instalaţii electrice, lifturi.
Factorii cheie care afectează consumul energetic în clădiri sunt următorii:
- Performanţa anvelopei clădirilor (izolaţia termică, etanşeitatea la aer, suprafaţa
şi orientarea suprafeţelor vitrate).
- Comportamentul (modul de utilizare al clădirilor şi instalaţiilor aferente în viaţa
de zi cu zi).
- Eficienţa instalaţiilor tehnice.
- Calitatea reglajelor şi întreţinerea instalaţiilor tehnice.
- Capacitatea de a beneficia de pe urma aportului de căldură iarna şi limitării
sale vara.
- Capacitatea de a obţine beneficii din iluminatul natural.
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- Eficacitatea aparatelor şi instalaţiilor electrice şi de iluminat.
Utilizarea surselor de energie regenerabilă nu va duce la o reducere a
consumului energetic, dar va face ca energia utilizată în clădiri să aibă un impact mai
mic asupra mediului înconjurător.
Sectorul instituțiilor aflat în controlul orașului Ghimbav și cuprins în IRE este
compus în principal din clădiri în care funcționează instituții de învățământ, clădiri
administrative aparținând UAT Ghimbav.

Sectorul terțiar și clădiri rezidențiale
Conform rezultatelor Recensământului General al Populației și Locuințelor din
anul 2011, la nivelul orașului Ghimbav existau 2038 de locuințe. Numărul locuințelor
ocupate era de 1659, conform rezultatelor Recensământului din 2011, restul fiind
sezoniere (306) și neocupate (73). Rezultatele Recensământului General al
Populației și Locuințelor din 2011 indică faptul că 1990 dintre locuințele din oraș
dispun de alimentare cu apă din rețeaua publică și 28 în sistem propriu; 1902 de
locuințe dispun de canalizare de la rețeaua publică; 2000 de locuințe dispun de
instalație electrică.
Pe de altă parte, 1841 dintre locuințe sunt dotate cu baie în interior, iar 1930 cu
bucătărie.
Cu toate că nivelul de dotare al locuințelor cu instalații și dependințe a crescut în
ultima perioadă, fiind cu mult peste media județeană, regională și națională, fondul
locuibil necesită investiții pentru creșterea performanței energetice atât pentru
locuințele colective, cât și pentru cele individuale și cat si investitii pentru refacerea
fațadelor cladirilor din zona istorica.

Iluminatul public
Analiza situaţiei existente din punct de vedere calitativ a sistemului de iluminat
public a relevat că acesta nu oferă parametrii ceruţi prin normativele actuale. Astfel,
conform studiului realizat, situaţia existentă pentru căile de rulare este următoarea:
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Tabelul 4.2 Situaţia iluminatului public pentru căile de rulare
Nr.
crt.

Stradă / Clasă iluminat

1.
2.
3.
4.
5.

Calea Făgăraşului
Strada Bisericii Române
Strada Nouă
Strada Avram Iancu
Strada Bujorului

Luminanţă cf.
normativ
[Cd/m2]
1,5
1,0
0,75
0,75
0,75

Luminanţă
reală
[Cd/m2]
1,0
0,8
0,71
0,41
0,8

Diferenţă
- 50%
- 20%
- 7%
- 85%
+ 6%

Sursa: Studiu de iluminat / Aprilie 2016; U.A.T. Ghimbav

Există şi străzi la care luminanţa este conform normelor, în afara celor din
cartierele noi, dar acestea sunt puţine.
Pentru căile de circulaţie pietonale, situaţia este aproximativ la fel.
Tabelul 4.3 Situaţia iluminatului public pentru căile pietonale
Nr.
crt.

Stradă / Clasă iluminat

1.
2.
3.
4.
5.

Calea Făgăraşului
Strada Bisericii Române
Strada Nouă
Strada Avram Iancu
Strada Bujorului

Luminanţă cf.
normativ
[Cd/m2]
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Luminanţă
reală
[Cd/m2]
5,56
7,5
4,71
3,9
10,1

Diferenţă
- 25%
0%
- 63%
- 92%
+ 25%

Sursa: Studiu de iluminat / Aprilie 2016; U.A.T. Ghimbav

Se poate observa că iluminatul stradal nu corespunde normelor, cauza fiind în
principal deprecierea corpurilor de iluminat, care le afectează randamentul.
Notă: Emisiile de CO2 provenite din consumurile de energie electrică, energie
termică și iluminat public au fost calculate în concordanță cu recomandările ghidului
de întocmire PAED.
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Tabelul 4.4 Emisiile de CO2
Emisiile de CO2 [tone/an]
Categorie
consumator

Energie
elctrică

Energie
termică

Combustibil fosil

Gaz
natural
Clădiri, Sector terțiar, Iluminat public
Instituții
47,49
−
381,63
Sector terțiar 175,25
−
11,11
Clădiri
3.948,93
−
4.747,51
rezidențiale
Iluminat
112,59
−
−
public
Total
4.284,25
−
5.140,25

Energie
regenrabilă
Biomasă
GPL
lemnoasă

Total

Motorină

Benzină

−
−

−
−

−
−

−
−

429,12
186,36

−

−

0,93

−

8.697,36

−

−

−

−

112,59

−

−

0,93

−

9.425,43

Transporturile

Impactul actual al mobilității populației asupra eficientei economice este dat de
către timpul de deplasare, si de către nivelul de serviciu real al rețelei de transport,
deoarece un nivel de serviciu ridicat, fără întârzieri în traficul rutier, ajută la creșterea
eficienței economice în întreaga zonă.
Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării
populației și de procesele economice în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi
susținută din punct de vedere ecologic, este acea dezvoltare care satisface nevoile
prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile nevoi.
Zona orașului Ghimbav reprezintă un punct de interes strategic pentru Zona
Metropolitană Brașov din punct de vedere a destinațiilor turistice, economice și
sociale. Posibilele efecte ale creșterii mobilității în următorii ani se referă la:
- Modificări ale calității aerului și nivelurilor de praf, din cauza schimbării fluxului
de trafic sau ca un rezultat al dezvoltării infrastructurii.
- Modificări ale calității apei, din cauza schimbării fluxului de trafic sau ca un
rezultat al construirii noilor infrastructuri.
- Modificări ale aspectului, din cauza dezvoltării accelerate a zonelor industriale
și rezidențiale.
- Creșteri ale nivelului de zgomot, vibrații și/sau iluminat, din cauza creșterii
fluxurilor de trafic rutier.
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- Modificări ale numărului de vizitatori, produse de lucrările ce vor avea ca scop
îmbunătățirea traficului rutier din Zona Metropolitană Brașov.

Parcul de autovehicule Ghimbav
Parcul de autovehicule al orașului Ghimbav este format din flota orășenească
și flota privată/comercială. În aceeași tendință cu parcul de autovehicule național și
județean, parcul de vehicule al Ghimbavului la nivelul anului 2012 s-a mărit cu 38,2
% față de anul 2008. În aceste condiții se poate aproxima o creștere a parcului local
de autovehicule la nivelul anului 2020 cu 37,7 % față de anul 2012.

Figura 4.3 Creștere a parcului local de autovehicule estimat până la nivelul
anului 2020
În ceea ce privește transportul de călători, Ghimbavul nu dispune de un sistem
public de transport în comun.Totuși, în perimetrul orașului își desfășoară activitatea
câteva firme județene de transport de persoane. Pe mai multe trasee sunt atribute
contracte, de către Consiliul Județean Brașov, furnizorilor privați de transport, în
urma unei proceduri de achiziții publice. Traseele sunt atribuite furnizorilor de
transport câștigători, perioada în curs fiind din ianuarie 2014 în iunie 2019, după
care se va organiza o nouă procedură de licitație. Informații esențiale despre orar și
trasee sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean, dar nu într-un format ușor de
utilizat pentru publicul larg.
Din păcate, deși aceste autobuze sunt profitabile și potrivite pentru liniile pe
care sunt folosite, nu sunt ușor accesibile pentru vârstnici și persoane cu dezabilități(
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nu au prevazute platforme mobile de acces;nu au locuri special amenajate si dotate
pt. scaune cu rotile,etc). Imaginile următoare sunt un exemple tipice pentru acest tip
de autobuze.

Figura 4.4 Autobuz tipic folosit pe liniile de autobuz care deservesc orașul Ghimbav

Figura 4.5 Mini-bus utilizat pe linia Brașov Ghimbav

Emisiile de CO2 produse de flotele de autovehicule ale orașului Ghimbav,
corelate cu consumul energetic al acestora sunt prezentate în următorul tabel.
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Tabelul 4.5 Emisiile de CO2

Categorie
consumator
Transport
Flotă orășenească
Transport
public
Transport
comercial și
privat
Total

Emisiile de CO2 [tone/an]
Combustibil fosil
Energie regenrabilă
Gaz
Biomasă
BenziBiocomb
natuMotorină
lemnoană
-ustibil
ral
să

Energie
elctrică

Energie
termică

−

−

−

3,51

3,11

−

−

6,62

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1.056,48

1.263,36

−

−

2.319,84

−

−

−

1.059,99

1.266,47

−

−

2.326,46

Total

Tabelele 4.1 și 4.5 sintetizează cantitatea de gaze cu efect de seră, emise în
urma consumului de energie din orașul Ghimbav, respectiv [tone] CO 2. Factorii de
emisie utilizaţi în inventarul de bază al emisiilor sunt calculaţi şi corespund
combustibililor utilizaţi pe plan local la nivelul anului de referinţă 2012.

5. ACŢIUNI ŞI MĂSURI PLANIFICATE PÂNĂ ÎN ANUL 2020
Convenţia Primarilor vizează acţiunile şi măsurile de la nivel local care intră în
competenţa autorităţilor. Prin urmare, semnatarii Convenţiei iau măsuri în exercitarea
unora sau a tuturor funcţiilor lor posibile:
- Consumator şi prestator de servicii.
- Planificator, investitor şi autoritate de reglementare.
- Consultant, factor motivator şi model.
- Producător şi furnizor.
În cadrul planului de acţiune sunt enumerate acţiunile pe termen scurt şi mediu
împreună cu acţiunile strategice pe termen lung pe care orașul Ghimbav
intenţionează să le implementeze până în 2020.
În continuare este prezentată planificarea măsurilor pe sectoare / domenii de
acţiune:

74

- instituții;
- clădiri din sectorul terțiar;
- clădiri rezidențiale;
- iluminat public;
- transport public;
- transport orășenesc;
- transport privat și terțiar;
- comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport financiar şi
subvenţii, campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire).
În iulie 2010, Guvernul României a aprobat setul de valori finale ale ţintelor
naţionale reflectate în Programul Național de Reformă, în concordanţă cu ţintele
europene stabilite prin adoptarea Strategiei Europa 2020, ţinând cont de
angajamentele financiare deja asumate şi de specificul sectorului energetic naţional.
Obiectivul indicativ al României în materie de eficienţă energetică este bazat pe
consumul de energie primară. Pentru anul 2020 a fost asumată reducerea cu 19% a
consumului prin implementarea de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice,
faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor măsuri, prognozat prin
modelul Primes 2007 pentru scenariul realist. Stabilirea țintei naţionale de eficienţă
energetică pentru anul 2020, cerută de Articolul 3(1) al Directivei 2012/27/UE privind
eficienţa energetică, s-a realizat pe baza consumului de energie primară. În cursul
anului 2014, România a transpus Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienţa
energetică prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a elaborat cel de-al
treilea Plan Naţional de Acțiune în domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE) 2014 –
2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 122/2015. Aceste acte normative asigură
cadrul pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei
energetice și trasează principalele obiective și direcții de acțiune în domeniul
eficienței energetice (sursa: Raportul Ministerul Energiei di februarie 2016,
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-02-26-20827225-0-analizasistemului-energetic.pdf pagina 109-110).
În ceea ce privește evoluţia consumului final de energie al orașului Ghimbav în
perioada 2012-2020, se adoptă ca ipoteză, același consum final de energie al
orașului pentru scenariul în care nu sunt luate în considerare toate măsurile de
creştere a eficienţei energetice.

75

5.1. CLĂDIRI ŞI INSTITUȚII LOCALE

Instituțiile locale care au fost cuprinse în analiza energetică sunt:
- Primăria orașului Ghimbav - sediul administrativ și bibliotecă (Strada Lungă Nr. 69).
- Sala de sport.
- Școala gimnazială Ghimbav.

Figura 5.1 Primăria orașului Ghimbav - sediul administrativ
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Figura 5.2 Primăria orașului Ghimbav- biblioteca

Figura 5.3 Școala generală clasele V-VIII – str. Pieței nr. 70
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Figura 5.4 Sala de sport

În orașul Ghimbav, acest sector are un potențial mare de reducere a
consumurilor prin orientarea clară și definită pe următoarele direcții de acțiune:

1. Realizarea de audituri energetice pentru clădirile publice.
Pentru determinarea performanțelor energetice ale clădirilor și pentru alegerea
măsurilor optime în vederea creșterii acestor performanțe, este necesar auditul
energetic pentru fiecare clădire. Această măsură nu va duce direct la o reducere a
consumului energetic, însă este necesară implementării următoarelor măsuri.
După culegerea și analiza datelor legate de clădirile auditate, echipa de audit
trebuie să efectueze inspecția instalațiilor supuse auditării, în vederea determinării
gradului de uzură a echipamentelor.
Modalitatea de auditare presupune următoarele componente:
- izolația clădirilor (anvelopa);
- sistemul HVAC (încălzire, ventilație, condiționare aer);
- sistemul de producere, distribuție și consum a aburului;
- sistemul de producere, distribuție și consum a apei calde;
- sistemul de producere, distribuție și consum a aerului comprimat;
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-

sistemul de alimentare cu energie electrică;
sistemul de iluminat artificial și natural;
motoare electrice de acționare;
echipamente speciale specifice unor procese.

În cadrul inspecției instalațiilor, pot fi găsite pe loc soluții de reducere a
consumurilor energetice cu costuri mici sau fără costuri.

2. Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor (pereți exteriori, ferestre,
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor,
inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor.
Reabilitarea termică a unei clădiri va reduce consumul energetic total pe
perioada anotimpului rece cu până la 40%. Pe timp de vară, clădirile izolate asigură
confortul termic fără cheltuieli suplimentare ale sistemelor de climatizare.
Reabilitarea termică presupune şi refacerea faţadelor clădirilor deteriorate şi cu
potenţial risc de prăbuşire.
Anvelopa clădirii separă interiorul acesteia de exteriorul ei și are patru funcții
principale:
- asigură structura mecanică a clădirii și contribuie la durabilitatea acesteia;
- menține mediul controlat din interiorul clădirii, prin protejarea ei împotriva
condițiilor meteorologice nefavorabile;
- permite accesul luminii naturale și a ventilației naturală;
- asigură aspectul dorit al clădirii.
3. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul
agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare,
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după
caz.
Una dintre soluțiile care pot fi adoptate ar fi utilizarea pompelor de căldură.
Pompa de căldură poate obţine din mediul înconjurător până la 75% din energie.
Aceasta reduce consumul de energie şi reduce mult emisiile de CO2.
Adaptarea corectă a sursei de căldură şi a sistemului de distribuţie de căldură la
regimul de funcţionare al pompelor de căldură, conduce la funcţionarea sigură şi
economică a instalaţiilor de încălzire cu pompe de căldură. Pompa de căldură oferă
premisele tehnice necesare pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră.
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Pompa de căldură obţine aproximativ trei sferturi din energia necesară pentru
încălzire din mediul înconjurător, iar pentru restul, pompa de căldură utilizează ca
energie de acţionare curent electric. Căldura ecologică – energia solară acumulată în
sol, apă şi aer – stă la dispoziţie în cantităţi nelimitate. Pompa de căldură oferă
posibilitatea pentru încălzire economică şi ecologică prin utilizarea căldurii ecologice
(Sursa: http://instal.utcb.ro/site/proiectecoordonare/serefen/pc.pdf).

Figura 5.5 Sistemul termic care utilizează pompele de căldură
(Sursa: Rehau, http://www.stocon.ro/download/prospect-pompa-de-caldura-rehau.pdf)

4. Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de
energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum.
Cea mai utilizată sursă regenerabilă de energie în mediul urban o reprezintă
energia solară provenită de la panourile fotovoltaice sau solare .
Panouri solare - termale pot fi:
- panouri cu colectoare plane;
- panouri cu tuburi vidate;
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- pasive directe sau indirecte;
- active directe sau indirecte.
Panourile termice captează energia conţinută în razele solare şi o transformă în
energie termică. Deoarece aproape întreg spectrul radiaţiei solare este utilizat pentru
producerea de energie termică, randamentul acestor panouri este ridicat, fiind în jur
de 60 - 75 % raportat la energia razelor solare incidente.
Dimensionarea unei instalaţii pentru producerea apei calde menajere se face
pentru 50 litri/om/zi. Ca suprafaţă activă, pentru 3 - 4 persoane e nevoie de o
suprafaţă de 4 m2 de panouri colectoare, preţul unei astfel de instalaţii fiind de 500 600 euro /m2.
(Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/
2011-06-16-Semin-Using-solar-energy-produce-heat-electricity_GheorghePauna_RO.pdf).

Figura 5.6 Sistemul termic care utilizează panouri solar-termice
(Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/2011-06-16-Semin-Usingsolar-energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf)
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Figura 5.7 Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice
(Sursa: http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/Bucharest%20seminar/2011-06-16-Semin-Usingsolar-energy-produce-heat-electricity_Gheorghe-Pauna_RO.pdf)

5. Înlocuirea surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.
Pentru a reduce consumul de energie electrică se pot schimba sursele de
iluminat și corpurile aferente cu unele mai eficiente energetic. Se pot utiliza surse de
iluminat cu o putere de 9 W, care să înlocuiască sursele de iluminat cu o putere de
70 - 80 W.

Figura 5.8 Sursă de iluminat economică (tehnologia LED)
(Sursa: http://www.electriccasa.ro/data/Iluminare_cu_leduri.pdf)
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Pentru a sintetiza economiile de energie electrică și termică, precum și
procentul de emisii de CO2 pentru anul 2020 în raport cu anul 2012, se prezintă
tabelele următoare.
Tabelul 5.1 Reducerea de consum energetic pentru sectorul clădiri / instituții

Consum final
de energie 2012

Reablitare
termică anvelopare

[MWh]
1.957,02

Instalații noi
pentru agentul
termic

Surse regenerabile
de energie - panouri
solare

Surse de
iluminat
economice

Total

Consum de energie redus pentru 2020 [MWh]
290,82

812,00

145,18
363,32
12,69
Consum de energie redus pentru 2020 față de 2012 [%]

14,86

7,42

18,56

41,49

0,65

Tabelul 5.2 Reducerea de emisii de CO2 pentru sectorul clădiri / instituții
Emisii
CO2
2012

Reablitare
termică anvelopare

[tone]
429,12

Instalații noi
pentru agentul
termic

Surse regenerabile de
energie - panouri
solare

Surse de
iluminat
economice

Total

Emisii de CO2 reduse pentru 2020 [tone]
63,77

31,84

79,65

2,79

178,04

0,65

41,49

Emisii de CO2 reduse pentru 2020 [%]
14,86

7,42

18,56

Sintetizând datele obținute în urma analizei Sectorului Clădiri şi instituții locale
vom avea reduceri de energie și emisii de CO2:
Reducere energie

812 MWh/an
41,49 %

Reducere CO2

178,04 tone/an
41,49 %

5.2. CLĂDIRI REZIDENȚIALE ȘI CLĂDIRI DIN SECTORUL TERȚIAR

Conform Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor,
sectorul rezidențial și terțiar, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă
peste 40% din consumul energetic final din Uniunea Europeană. Având în vedere
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tendința de extindere a sectorului este evident că și consumul de energie va crește,
fapt ce implică și creșterea emisiilor de dioxid de carbon.
Creșterea economică implică de asemenea un consum sporit de energie, astfel
se preconizează că în anul 2030 cererea totală de energie va crește cu aproximativ
50% față de anul 2003, iar cererea pentru combustibil fosil va fi cu aroximativ 46%
mai mare.
În sectorul clădirilor rezidențiale principala măsură se referă la reabilitarea
clădirilor pentru care activităţile vizând creşterea eficienţei energetice reprezintă o
pondere importantă.
În prezent, blocurile de locuinţe înregistrează, de regulă, un consum specific
anual de energie pentru încălzire cuprins între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.
Apartamentele proiectate în perioada 1950-1990 au cele mai importante pierderi de
energie prin pereţii exteriori, ferestre şi terase. Aceste pierderi de energie determină
costuri foarte ridicate cu încălzirea apartamentelor pe perioada de iarnă. Totodată,
blocurile proiectate între anii 1950-1990 prezintă, adesea, elemente de construcţie
ale faţadelor degradate sau deteriorate, precum şi componente - pereţi exteriori şi
tâmplărie exterioară - neperformante din punct de vedere energetic.
În acest sens, realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 18 din 04 martie 2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuințe au efect direct asupra reducerii consumurilor de
combustibil convenţional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, a
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii cheltuielilor cu încălzirea
locuinţelor pe perioada de iarnă şi cu climatizarea, pe perioada de caniculă, precum
şi ameliorarea aspectului urbanistic a localităţii.

Figura 5.9 Locuințe colective noi în Cartierul Florilor - Ghimbav
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Obiectivul specific vizat prin acest act normativ este reducerea consumului
anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la
valori sub 100 kWh/mp arie utilă. Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie se
asigură integral din bugetul local al municipiului, iar finanţarea executării lucrărilor de
intervenţie se asigură astfel:
1. 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu
această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Locale.
2. 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale
şi/sau din alte surse legal constituite.
3. 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse
legal constituite.

Figura 5.10 Blocuri de locuințe reabilitate termic pe Strada Fagarasului
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Prin atragerea de noi surse de finantare (Fonduri de la Bugetul de Stat,
accesări de fonduri UE), în perioada 2016-2020, UAT Ghimbav isi propune să se
reabilitaze termic un număr cât mai mare de locuințe. De asemenea, un rol important
îl va juca și eficientizarea consumului de energie electrică în sectorul rezidențial, ca
urmare a schimbării comportamentului cetățeanului, estimându-se o scădere de 15%
din consumul de energie.
În urma analizei Sectorului Clădiri Rezidențiale și Terțiare vom avea reduceri de
energie și emisii de CO2:
Reducere energie

4.416,72 MWh/an
15 %

Reducere CO2

1.332,56 tone/an
15 %

5.3. SECTORUL ILUMINAT PUBLIC

Performanța și calitatea iluminatului public reprezintă unul dintre criteriile
esenţiale de apreciere a calității vieții dintr-o regiune. Principalele obiective care se
urmăresc prin realizarea sistemului de iluminat public sunt: securitatea traficului rutier
nocturn, securitatea persoanelor şi bunurilor, ambianţa plăcută şi confort luminos în
absenţa luminii naturale, estetica urbană.
Pentru cazul specific al oraşelor din România, nu se pune numai problema
reducerii consumului de energie electrică pentru sistemele de iluminat ci a găsirii
unor soluţii eficiente care să realizeze un iluminat economic, în condiţii de confort
acceptabil din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
În ceea ce privește orașul Ghimbav, este necesară implementarea unui sistem
de iluminat inteligent care presupune înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat vechi,
atât a celor cu vapori de sodiu, cât şi a celor cu LED, cu corpuri de iluminat cu LED
care să aibă drivere de control inteligente, care se pretează tuturor funcţiilor unui
iluminat inteligent.
Pentru reducerea consumului energetic este necesară înlocuirea corpurilor de
iluminat existente, cu corpuri de iluminat în tehnologie LED. În acest fel, pe lângă
marile avantaje aduse de economia de energie, corpurile de iluminat cu LED aduc şi
multe alte avantaje, cum ar fi:
- Durata de viaţă, de aproximativ 10 ori mai mare faţă de lămpile cu vapori de
sodiu (50.000 de ore faţă de 5.000 de ore).
- Efectul de culoare poate fi foarte mult diversificat.
- Nu îşi pierd în timp caracteristicile de luminozitate.

86

- Direcţionarea luminii este mult mai precisă, faţă de lămpile cu vapori de sodiu
unde practic lumina nu poate fi direcţionată precis, astfel încât se pierde flux luminos
prin dispersie
- Aprindere instantanee, faţă de lămpile cu vapori de sodiu, care necesită 3 – 4
minute pentru aprindere. De asemenea, după stingere, pot fi reaprinse imediat,
comparativ cu lămpile cu vapori, care au nevoie de 20 de minute după o oprire,
pentru a fi repornite
- Rezistenţă sporită la aprindere şi stingere repetată. Se pot astfel implementa
scenarii de iluminat după senzori de prezenţă, lucru care nu este posibil la lămpile cu
vapori, din cauza faptului că aprinderea şi stingerea repetată distrug lampa.
- Sunt dimabile, adică li se poate varia tensiunea de alimentare şi implicit
intensitatea luminoasă, lucru imposibil la lămpile cu vapori.
- Sunt alimentate la 24 VCC, deci se pretează la alimentarea din panouri
fotovoltaice.
Zonele în care s-au realizat lucrări de curând şi în care s-au montat corpuri şi
stâlpi de iluminat noi, vor fi tratate separat în cadrul noului proiect. Astfel, în principiu
se va păstra infrastructura existentă şi se vor prevedea doar corpurile de iluminat,
care se vor monta pe stâlpii existenţi şi vor fi alimentate din reţeaua existentă, care
se va branşa la noul sistem.
Este necesară înlocuirea stâlpilor de iluminat de beton cu stâlpi de iluminat
metalici. Noii stâlpi vor fi obligatoriu cu locaş interior pentru legături electrice. Nu se
admit stâlpi cu cutie de legături montată pe exteriorul stâlpului. Fiecare stâlp va fi
prevăzut cu siguranţă pentru lampă şi, după caz, cu încă o siguranţă suplimentară
pentru alimentarea echipamentelor de curenţi slabi montate pe stâlp (camere video,
AP pentru reţea wireless, etc.). Siguranţa suplimentară se va monta doar pentru acei
stâlpi care au echipamente de curenţi slabi montate pe ei, nu pentru toţi stâlpii.
În oraşul Ghimbav iluminatul arhitectural este destul de slab reprezentat la ora
actuală. Există doar nişte proiectoare montate pe stâlpii de iluminat în zona cetăţii şi
a bisericii. El trebuie să existe însă în punctele cheie (obiective istorice, clădiri
administrative, lăcaşuri culturale sau religioase). Iluminatul arhitectural face parte din
brandul unui oraş.
Sistemul de iluminat inteligent presupune un dispecerat central, pentru
supravegherea funcţionării sistemului, pentru a putea opera sistemul prin crearea şi
modificarea scenariilor de iluminat, etc. Să nu înţelegem din aceasta că dispeceratul
este un loc în care va sta în permanenţă personal, în 4 schimburi, special angajat
pentru a avea grijă de sistem. Dispeceratul va fi de fapt o structură IT, care va fi
compusă din servere, reţea de comunicaţie urbană prin fibră optică, automate
programabile, pachete de programe, etc., cu alte cuvinte o structură automatizată
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care va fi utilizat de către personalul care întreţine şi operează instalaţia de iluminat
pentru a le uşura munca şi a optimiza consumurile.
Un astfel de concept IT poate deschide perspectiva şi a altor aplicaţii ce pot
utiliza această infrastructură de servere. Se pot lua în considerare orice alt fel de
aplicaţii care pot utiliza sistemul de servere şi control ce va fi implementat în proiectul
de iluminat, cum ar fi aplicaţii de GIS, sisteme de urmărire a maşinilor prin GPS, etc.
Dispeceratul va fi amplasat în clădirea Primăriei Ghimbav. Dispeceratul central
va avea în componenţă un server central, care va servi şi ca staţie de operare a
sistemului. Acest server central va fi instalat la primărie. Furnitura va cuprinde şi o
staţie de operare, care va fi disponibilă pentru un eventual prestator de servicii de
întreţinere pentru sistemul de iluminat.
Sistemul va avea implementate hărţi stradale, pe care se vor amplasa stâlpii de
iluminat si infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice.
Se poate afirma că autovehiculele electrice vor deveni în curând o parte a vieţii
noastre şi mai mult, ele vor fi în scurt timp intens promovate de către Uniunea
Europeană, şi chiar pe plan mondial. În curând legislaţia se va adapta la acest lucru,
deoarece se încercă din răsputeri reducerea poluării planetei şi nu în ultimul rând
datorită faptului că rezervele naturale de hidrocarburi sunt limitate.
Una din măsurile luate de Uniunea Europeană, care este la ora actuală la nivel
de recomandare, dar care va deveni probabil în scurt timp obligatorie, cel puţin în
proiectele care se fac cu fonduri europene, este prevederea de puncte de alimentare
pentru maşinile electrice. Alimentarea acestora va fi la început gratuită. Bineînţeles
că cea mai comodă modalitate este utilizarea stâlpilor de iluminat stradalpentru
amplasarea de prize de alimentare.
Pentru a ne alinia la aceste cerinţe ale Uniunii Europene, şi proiectul de iluminat
inteligent va prevedea două prize pe fiecare stâlp pentru alimentarea autovehiculelor
electrice, montate din loc în loc pe stâlpii de iluminat, unul în dreptul Primăriei, şi altul
în parcarea din dreptul Poliţiei.
De asemenea, Ghimbavul va trebui să dispună de o reţea de comunicaţie pe
fibră optică, care pe lângă funcţiunile pe care le are în momentul de faţă pentru
sistemul de iluminat, va putea fi utilizată şi pentru alte scopuri care să
îmbunătăţească condiţiile de viata oferite cetăţenilor acestui oraş.
Pentru a pune în valoare obiectivele turistice ale orașului Ghimbav, o strategie
importantă ar fi realizarea sistemului de iluminat arhitectural. Acest sitem ar trebui să
asigure iluminatul clădirilor simbol pentru oraș. Iluminatul ornamental va accentua și
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evidenția structuri arhitecturale precum fațade, monumente, alei pietonale sau
parcuri. Proiectoarele concepute pentru iluminat arhitectural adoptă soluția LED, care
asigură posibilitatea realizării unor efecte de iluminat decorativ atractive.
Tabelul 5.3 Reducerea de energie electrică și CO2 echivalent din iluminatul
public
Anul
Tip corp iluminat
Nr. Corpuri
Ore de functionare regim normal
Ore de functionare regim redus
Consum anual lampa [kWh]
Consum total anual [MWh]
Total energie [MWh]
Reducere energie
Reducere CO2

2020
150 W 100 W
100
367
1600
1600
2400
2400
348
232
34,8
85,14
119,94
40,67
MWh
25,32
%
28,51
tone
25,32
%

2012
150 W
100 W
63
367
1800
1800
2200
2200
522
348
32,89
127,72
160,61
CO2 2012
112,5876
CO2 2020
84,08

Față de sistemul existent, implementarea unui sistem de iluminat public
inteligent și modern va duce la următoarele reduceri de consum de energie:

Reducere energie

40,67 MWh/an
25,32 %

Reducere CO2

28,51 tone/an
25,32 %

5.4. TRANSPORTURILE

Pentru orașul Ghimbav, s-a realizat un calcul de predicție legat de scăderea
consumului final de energie și a cantității de CO2 produse de transporturile rutiere în
cazul adoptării a cinci măsuri de modernizare și optimizare a mijloacelor și
infrastructurii de transport rutier:
1. Înnoirea parcului de autovehicule;
2. Realizarea șoselei ocolitoare a orașului Ghimbav;
3. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei și realizarea
de locuri de parcare;
4. Realizarea de piste de biciclete;
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5. Implementarea unui sistem de transport public urban pentru orașul Ghimbav.
O sinteză a disfuncţionalităţilor, prezentată în acelaşi document de actualizare a
Planului Urbanistic General al orașului Ghimbav, trece în revistă următoarele:
- Traficul greu şi de tranzit traversează localitatea în lipsa unui traseu ocolitor,
afectând fluenţa şi siguranţa circulaţiei pe axa majoră de circulaţie;
- Staţii de transport în comun pe benzile de circulaţie afectând siguranţa şi
fluenţa traficului rutier;
- Insuficienţa locurilor de parcare atât în zona arterelor majore de circulaţie şi în
zonele de interes public, cât şi în zonele de locuit, chiar şi pentru necesităţile actuale
ale populației orașului;
- Inexistența unui transport public local contribuie la aglomerarea principalelor
artere.
- Inexistența sistemelor de transport verde: vehicule verzi, infrastructură pentru
biciclete, zone pietonale și de agrement.
Pentru o bună analiză a datelor, defalcarea parcului auto va cuprinde
următoarele categorii: autoturisme; vehicule în regim de lucru uşor şi greu; vehicule
pe două roţi.
Se anticipează cinci măsuri de reducere a consumului de energie și a emisiilor
de CO2:
1. Înnoirea parcului de autovehicule;
2. Realizarea șoselei ocolitoare a orașului Ghimbav;
3. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei și realizarea
de locuri de parcare;
4. Realizarea de piste de biciclete;
5. Implementarea unui sistem de transport public urban pentru orașul Ghimbav.
Se vor calcula proporțiile de scădere pentru următoarele:
• Consum final de energie [MWh].
• Emisii de CO2 [tone CO2].

1. Înnoirea parcului de autovehicule
Parcul auto din România „a crescut în ultimii ani cu aproximativ 2 % de la un an
la altul”, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor (DRPCIV), conform Mediafax. La nivel local, parcul de autovehicule
crește în ritm accentuat, ceea ce va duce la creșterea consumului energetic și a
emisiilor de CO2 produse de traficul rutier.
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Pentru a limita și reduce consumul energetic înnoirea continuă a parcului de
autovehicule local este necesară. Această măsură se poate aplica flotei orășenești și
flotei private și comerciale a orașului Ghimbav.
Plecând de la datele privind numărul de vehicule ale flotei orășenești, private și
comerciale și consumurile medii aferente acestora, se propune urmatorul scenariu:
- Reducerea consumurilor de combustibil pentru utilitare de la 10 litri/100 km la
8 litri/100 km, pentru microbuze de la 10 litri/100 km la 9 litri/100 km, pentru
camioane și utilaje de la 30 litri/100 km la 25 litri/100 km.
Implementând acest scenariu vom avea reduceri de energie și emisii de CO 2:
Reducere energie

448,97 MWh/an
5%

Reducere CO2

117,84 tone/an
5%

2. Realizarea șoselei ocolitoare a orașului Ghimbav
Plecând de la infrastructura existentă se propune extinderea șoselei ocolitoare a
Municipiului Brașov până la ieșirea DN1 din orașul Ghimbav.
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Figura 5.11 Rețeaua stadală a orașului Ghimbav și propunerea de șosea ocolitoare
(albastru punctat), ca o continuare a ocolitoarei Brașovului/PUG Ghimbav

După extinderea șoselei ocolitoare a Ghimbavului se pot presupune trei scenarii
posibile:
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- Scenariul 1: Se vor reduce volumele de trafic rutier cu: autoturisme - 25 %;
utilitare - 75 %; vehicule grele - 75 %. În urma aplicării acestui scenariu vom avea o
reducere de:

3.831 MWh/an
Reducere energie

997,71 tone/an
Reducere CO2

36,84 %

36,84 %

- Scenariul 2: Se vor reduce volumele de trafic rutier cu: autoturisme - 15 %;
utilitare - 50 %; vehicule grele - 50 %. În urma aplicării acestui scenariu vom avea o
reducere de:

3.133,75 MWh/an
Reducere energie

822,42 tone/an
Reducere CO2

23,86 %

23,86 %

- Scenariul 3: Se vor reduce volumele de trafic rutier cu: autoturisme - 10 %;
utilitare - 25 %; vehicule grele - 25 %. În urma aplicării acestui scenariu vom avea o
reducere de:

2.436,50 MWh/an
Reducere energie

647,14 tone/an
Reducere CO2

14,75 %

14,75 %

Cel mai credibil dintre scenarii, corelat cu situația existentă la nivel național ar fi
scenariul numărul 2.

3. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei și realizarea
de locuri de parcare
Nivelul de serviciu al rețelei rutiere (exprimat prin vitezele medii de circulație)
este în general scăzut. Vitezele medii de circulație sunt de 66 km/h pentru rețeaua de
drumuri naționale, cu 34% mai puțin decât ținta de 100 km/h corespondentă rețelei
TEN-T de bază și secundară. Similar, viteza medie de circulație în mediul urban este
cuprinsă între 15 km/h și 40 km/h.
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Cercetări efectuate într-o serie de ţări europene au arătat că reducerea limitelor
vitezei de croazieră pe autostrăzi, străzi interurbane şi trafic urban au un efect redus
asupra nivelului poluanţilor emişi. În regim de viteză stabilizat, emisiile nocive au
următoarele tendinţe: emisiile de CO descresc spre un minim care se situează în
intervalul 80-90 km/h; emisiile de HC descresc până în jurul vitezei de 100 km/h după
care ele cresc uşor; emisiile de NOX cresc uşor până la 70-80 km/h, după care viteza
de creştere sporeşte, pentru ca, în apropierea vitezei maxime, să scadă datorită
amestecului aer-combustibil cerut pentru a obţine puterea maximă. Măsurători pe
cicluri test care sunt apropiate condiţiilor de trafic reale au arătat o uşoară influenţă a
limitelor vitezei de croazieră asupra emisiilor poluante. În general efectul global al
vitezei este să crească emisiile poluante, însă datorită turbulenţei generate în spatele
autovehiculului poluanţii sunt dispersaţi rapid în atmosferă evitându-se concentrarea
lor locală. (sursa: Cofaru C., Legislația și ingineria mediului în transportul rutier.
Editura Universității Transilvania Brașov, 2002. ISBN 973-635-185-8.).
Pentru studiul de caz al orașului Ghimbav s-a făcut un calcul de dependență a
consumului mediu de combustibil față de viteza medie de deplasare a
autovehiculului. S-a determinat ecuația de dependență dintre viteza de deplasare și
consumul de combustibil.

Consumul de combustibil
[l/100km]

Consumul de combustibil in functie de viteza medie de
deplasare
12

y = 0,0019x2 - 0,2506x + 13,74

11

R2 = 1
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Figura 5.12 Consumul de combustibil estimat în funcție de viteza de deplasare
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S-a determinat că procentul de scădere a consumului de combustibil odată cu
creșterea vitezei medii de deplasare a autovehicului este de 7,35 % pentru o creștere
a vitezei de la 35 la 40 km/h și de 13,45 % pentru o creștere a vitezei de la 35 la 45
km/h.
S-a stabilit viteza medie de deplasare prin Orașul Ghimbav prin măsurători la
orele de vârf de dimineață și de seară. S-a parcurs traseul Strada Făgărașului - DN1
dus - întors, la orele 7.00 - 8.00 și 15.00 - 16.00.
Plecând de la datele privind numărul de vehicule ale flotei orașului Ghimbav și
consumurile medii aferente acestora, se propun două scenarii posibile:
- Scenariul 1: Creșterea vitezei medii de deplasare pe traseul de 5 km
(intersecția Căii Făgărașului cu șoseaua de centură Brașov - ieșirea din Ghimbav
spre Codlea) de la aproximativ 35 km/h la 40 km/h va duce la o scădere a
consumului de combustibil cu 7,35%. În urma aplicării acestui scenariu vom avea o
reducere de:
Reducere energie

670,16 MWh/an
7,40 %

Reducere CO2

172,16 tone/an
7,40 %

- Scenariul 2: Creșterea vitezei medii de deplasare pe traseul de 5 km de la
aproximativ 35 km/h la 45 km/h va duce la o scădere a consumului de combustibil cu
13,45%. Astfel vom avea o reducere de:
Reducere energie

1.222,58 MWh/an
13,50 %

Reducere CO2

314,07 MWh/an
13,50 %

Datorită fluxurilor mari de vehicule care tranzitează orașul Ghimbav, de cele
mai multe ori viteza medie de deplasare scade. Astfel, scenariul 1 este mai ușor de
realizat.
Având în vedere dezvoltarea accelerată a zonelor industriale, economice și
rezidențiale ale orașului Ghimbav, sunt necesare parcări în zonele socio-culturale și
de agrement care se vor dezvolta și la intrările în oraș.
De asemenea, odată cu extinderea ariei construite a Zonei Metropolitane
Brașov, mobilitatea va crește accelerat în următorii ani în zona analizată.
Necesitatea existenței locurilor de parcare deja constituie o problemă pentru orașul
Brașov, care va fi curând resimțită în toate localitățile Zonei Metropolitane.
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Prin amplasarea sa, orașul Ghimbav ocupă un loc strategic în dezvoltarea de
zone de parcare convenționale în zonele rezidențiale și în zonele comerciale, precum
și parcări de tip Park and Ride.
Pentru orașul Ghimbav vor fi necesare parcări în punctele cheie:
- La capetele de linie a transportului public locat - Parcări Park and Ride.
-În zona viitorului Aeroport Internațional Ghimbav - Brașov - Parcare
supraetajată multimodală.
- În zona în care se poate dezvolta un obiectiv de agrement important - Parcare
supraetajată multimodală.
Studiile privind implementarea parcărilor pe teritoriul orașului Ghimbav se vor
face cu respectarea prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, cu modificările şi
completările ulterioare ale Legii 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată,
cu modificările ulterioare, ale Legii 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor
industriale, republicată și a Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, cu modificările și completările ulterioare. Principalele acțiuni necesare
proiectării și implementării sistemelor de parcare vor fi:
- Integrarea într-o singură aplicație a întregului sistem de monitorizare, gestiune
şi control al unei parcări urbane.
- Alinierea la standardele și proiectele europene în domeniul parcărilor
inteligente.
- Dimensionarea unui sistem de alimentare verde prin utilizarea de sisteme
inovative.
- Implementarea unor stații de încărcare a autovehiculelor complet electrice.
- Eficientizarea traficului rutier în zona parcărilor.
- Diminuarea congestiei rutiere prin reducerea substanțială a timpului necesar
pentru găsirea unui loc de parcare.
În figura următoare, pentru orașul Ghimbav sunt prezentate zonele în care se
pot implementa parcări. Este necesar să se realizeze cel puțin 1000 de locuri de
parcare noi, de preferat în parcări organizate și echipate cu sisteme eco-eficiente din
punct de vedere energetic.

96

Figura 5.13 Zonele unde pot fi construite parcări pe teritoriul orașului Ghimbav

De asemenea, va fi necesară implementarea unei infrastructuri necesare
alimentării, utilizării și mentenanței vehiculelor electrice.
Din punct de vedere al furnizorilor de energie electrică și al operatorilor de
rețea, sistemul pentru încărcarea vehiculelor electrice trebuie corelat direct cu
arhitectura rețelelor inteligente. Fată de scenariul de „încărcare” convențională,
există diverse modalități de alimentare cu energie electrică a vehiculelor electrice.
Acestea implică respectarea unor cerințe speciale, impuse atât de tehnologia
utilizată cât și de interfața dintre vehiculele electrice și rețeaua electrică.
Rețelele inteligente prezintă numeroase avantaje printre care se pot menționa:
promovarea tehnologiilor care permit reducerea emisiilor de carbon, asigurarea
coexistenței producerii energiei în sistem centralizat cu generarea distribuită, bazată
pe surse energetice regenerabile, îmbunătățirea sistemelor de tarifare, interfețe de
comunicare bidirecționale, interoperabilitate etc.
Complexitatea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare impune
respectarea unor condiții esențiale de securitate, legate de situațiile în care se pot
afla vehiculele: staționare, mișcare, service (diagnosticare, întreținere și reparații),
accidente și repunerea în funcționare după un accident, remorcare, scoatere din uz
şi reciclare.
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4. Realizarea de piste de biciclete
Ciclismul are un rol major în orice Plan de Transport Urban Durabil. Acesta
ajuta la reducerea ambuteiajelor, a poluării locale a aerului și a emisiilor de gaze cu
efect de seră si la asigurarea unei stari de sanatate buna a populatiei. Aproximativ
20% din călătoriile cu autovehiculul sunt mai mici de 3 kilometri, o distanță care
poate fi parcursă ușor cu bicicleta în mai puțin de 15 minute. Dacă oamenii aleg sa
facă unele din aceste călătorii cu bicicleta, am putea avea un impact considerabil
asupra congestiei locale și poluării.
Bicicliștii sunt participanți vulnerabili la traficul rutier față de alte categorii de
vehicule. De aceea este necesară o protejare specială a lor contra accidentelor în
care sunt implicate si autovehicule, fapt realizabil prin mai multe măsuri, printre care
cea mai importantă este separarea traficului ciclist de cel rutier destinat
autovehiculelor.
Următoarele măsuri pot fi puse în aplicare pentru a promova și crește gradul de
folosire a bicicletelor:
- Extinderea și îmbunătățirea rețelelor de ciclism și a conectivității de tip rețea
între diferitele secțiuni pentru a face toate zonele accesibile mijloacelor de transport
nemotorizate.
- Îmbunătățirea confortului și a siguranței benzilor pentru bicicliști, precum și
adaptarea infrastructurii rutiere (de exemplu, intersecții, traversări) și a indicatoarelor
de trafic pentru a acorda prioritate bicicliștilor și a le garanta călătorii mai sigure.
- Oferirea de servicii suplimentare pentru biciclete, cum ar fi facilități de parcare
şi transfer sigure și confortabile, ateliere de reparații, sisteme de închiriere sau
adaptarea la vehiculele de transport în comun.
- Stimularea folosirii bicicletelor electrice, de exemplu, prin oferirea de
informații, puncte de alimentare sau stimulente speciale.
- Campanii de informare și marketing pentru influențarea comportamentului de
călătorie al cetățenilor.
- Oferirea de cursuri de instruire pentru o folosire mai sigură a bicicletelor
În cadrul programului European CIVITAS II, 11 oraşe au pus în aplicare măsuri
care vizează stimularea folosirii bicicletelor în oraşul lor-acestea sunt:
- “Burgos (Spania): schemă de folosire a bicicletelor în oraş, creşterea gradului
de folosire a bicicletelor; plan de siguranţă şi de prevenire a accidentelor;
- Debrecen (Ungaria): reţea integrată şi extinsă de ciclism;
- Cracovia (Polonia): noi servicii de mobilitate în scopuri recreaţionale; schemă
de închiriere a bicicletelor;
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- La Rochelle (Franţa): folosirea în codiviziune a bicicletelor, extinderea
schemei bicicletă-autobuz; punerea în aplicare a noii structuri pentru mijloace de
transport alternative;
- Ljubljana (Slovenia): planificare cu participarea publicului şi promovarea
mobilităţii sustenabile;
- Malmo (Suedia): integrarea ciclismului în transportul public; instrument on-line
pentru planificarea traficului;
- Odense (Danemarca): instruire interactivă privind circulaţia oferită copiilor;
- Ploieşti (România): punerea în aplicare de noi infrastructuri pentru mersul pe
jos şi cu bicicleta;planificare pentru mijloace de transport alternative;
- Preston (Regatul Unit): punerea în aplicare de noi infrastructuri pentru
mijloace de transport alternative; planificare pentru mijloace de transport alternative
- Toulouse (Franţa): promovarea folosirii bicicletelor şi integrarea în serviciile de
transport public;reproiectarea spaţiilor publice;
- Veneţia (Italia): promovarea folosirii crescute şi în siguranţă a bicicletelor”
(Sursa: CIVITAS - Policy Advice notes -Orașe cu infrastructuri pentru bicicliști –
Cum pot stimula orașele folosirea bicicletelor).
„Investițiile pentru construirea de noi amenajări de infrastructură pentru bicicliști
depind de condiția-cadru a rețelei de drumuri existente, de lungimea noii rețele de
piste pentru bicicliști planificate, de disponibilitatea spațiului și de materialele care
vor fi utilizate. În plus, lățimea pistei și a liniei de separație, necesitatea marcării și
semnalizării, precum și asanarea, ecologizarea și reamenajarea spațiilor de parcare
sunt aspecte importante care trebuie avute în vedere atunci când se calculează
investițiile necesare. Practicarea de întreruperi în rețeaua de piste pentru bicicliști
prin utilizarea de poduri, tuneluri sau traversări complicate este foarte costisitoare.
Conform informatiilor obtinute dinprezentarea programului CIVITAS II, in baza
investițiilor recente în orașele poloneze, construcția unui kilometru de bandă
separată pentru bicicliști de înaltă calitate costă aproximativ 250.000 Euro. În orașul
La Rochelle (Franța), costurile unei piste pentru bicicliști de un kilometru au fost de
150.000 Euro.
Pentru exploatare și întreținere, sunt necesari aproximativ 1360 Euro pe
kilometru de pistă pentru bicicliști în același oraș timp de un an.
De asemenea, costurile rastelelor pentru biciclete variază în funcție de
materialul utilizat, de tipul de ancorare, de distanța dintre rastele și de numărul de
standuri comandate. De exemplu, preturile unui rastel pentru biciclete acoperit
variază între 240 Euro și peste 500 Euro (exemplu din Elveția). Un stand pentru
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biciclete fără acoperiș costă între 50 EUR și peste 200 Euro pe bucată (exemplu din
Germania).

Figura 5.14 Parcare de biciclete

Cumpărarea de biciclete deținute de municipalitate pentru un serviciu de
închiriere necesită investiții în materie de achiziții de biciclete, pentru construirea de
standuri, pentru dezvoltarea și operarea sistemului de închiriere și pentru
întreținerea serviciului, ceea ce include repararea și schimbarea bicicletelor
deteriorate sau înlocuirea celor furate. De exemplu, pentru 12 stații de închiriere cu
100 de biciclete înființate prin programul „CIVITAS II „în orașul Cracovia (Polonia), sau acumulat costuri de investiție de 165.000 Euro și costuri de funcționare de
120.000 Euro pe an.
Campaniile de informare sau educaționale trebuie să ia în considerare costurile
de proiectare și tipărire, precum și de distribuire a materialelor de informare
respective. Ar putea fi necesare fonduri suplimentare pentru ateliere de informare,
sesiuni educative și programe de formare” „ (Sursa: CIVITAS - Policy Advice notes Orașe cu infrastructuri pentru bicicliști – Cum pot stimula orașele folosirea
bicicletelor).
Pentru perimetrul orașului Ghimbav se pot adopta următoarele măsuri:
- Realizarea de cărări / piste pentru biciclete pe marginea apelor.
- Realizarea de trasee lungi pietonale / benzi pentru biciclete, care să lege
Ghimbavul de noile parcuri comerciale / de afaceri respectiv de localitățile vecine
orașului. Se va întocmi un studiu și un proiect de investiții pe termen mediu și lung.
- Promovarea în rândul ghimbăsenilor a utilizării bicicletei, inclusiv prin
parteneriate cu operatori privați (de exemplu, printr-un parteneriat cu fabrica de
biciclete din Ghimbav care ar putea pune la dispoziția Primăriei , câteva sute de
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biciclete, cu însemnele firmei și a orașului Ghimbav si care să fie oferite spre folosire
copiiilor, tinerilor și seniorilor ,in mod gratuit gratuit).
- Realizarea de trasee pentru biciclete în parteneriat cu Consiliul Județean, în
etape și înspre localitatile învecinate, respectiv înspre Brașov, Codlea și Cristian.
Se pot realiza piste pentru bicicliști similare cu cele din zona Parcului Industrial
Codlea.

Figura 5.15 Exemplu de pistă pentru bicicliști (Parcul Industrial Codlea)

Studiul se bazează pe aproximarea scăderii volumelor de trafic prin realizarea
unei piste pentru bicicliști pe traseele de legătură cu Municipiul Brașov, orașul
Codlea și comuna Cristian.
Conform datelor analizate în studiul traseelor pentru bicicliști, a rezultat o
scădere a volumelor de trafic rutier de 7,8 % după construirea pe Strada Făgărașului
(5 km) a unei piste pentru bicicliști.
În urma aplicării acestui procent de reducere a totalului de vehicule etalon vom
avea o reducere de:
Reducere energie

1.015,28 MWh/an
11,21 %

Reducere CO2

260,82 tone/an
11,21 %
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5. Implementarea unui sistem de transport public urban pentru orașul Ghimbav
În urma sondajelor efectuate în perimetrul orașului Ghimbav a rezultat
necesitatea implementării unui transport public, în vederea creșterii calității vieții și a
mobilității locuitorilor. Un procent de 81,32 % din populația recenzată au considerat
oportună implementarea transportului public local pentru orașul Ghimbav.
Sistemul de transport public trebuie să țină cont de zonele cheie pe care
trebuie să le deservească:
- Centrul istoric al orașului.
- Zonele rezidențiale existente.
- Zonele rezidențiale aflate în dezvoltare.
- Zona industrială.
- Viitorul aeroport Internațional Ghimbav - Brașov.
- Punctul de descărcare a traficului rutier de pe viitoarea autostradă ComarnicBrașov.
- Viitoarele zone socio-culturale și de agrement ale orașului.
- Zona în care se anticipează a fi realizat punctul de descărcare al autostrăzii
Comarnic - Brașov.
Un sistem de transport urban durabil va urmări:
- Accesul facil al tuturor locuitorilor orașului la locurile de muncă, în zonele
comerciale și la servicii.
- Siguranță și securitate pentru toți participanții la trafic crescută.
- Nivele de poluare a aerului și sonore mai mici, emisii de gaze cu efect de seră
reduse și un consum mai mic de energie.
- Eficiență ridicată pentru transportul de persoane și mărfuri.
- Creșterea atractivității orașului din punct de vedere turistic.
Serviciul de transport public care utilizează autobuze, și care trebuie
implementat pentru orașul Ghimbav se va baza pe următorii parametrii:
- Lungimea totală a traseului (distanță între cele două capete ale traseului de
circulație al autobuzelor).
- Numărul de stații (opriri) pe traseu.
- Timpul mediu de staționare a autobuzelor în stații.
- Timpul mediu de oprire în intersecțiile fără prioritate.
- Viteza limită superioară de circulație a autobuzelor pe traseu.
- Vârfurile de cerere de transport al călătorilor:
- Programul săptămânal similar cu cel al orașelor din România:
- luni – vineri (în zilele lucrătoare): între 6:00 – 10:00 şi 14:00 – 18:00;
- sâmbătă: între 18:00 – 22:00;
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- duminică: între 18:00 – 22:00.
Alegerea soluției de management al serviciului de transport public:
Se consideră că furnizorul de servicii de transport (compania de transport) are
capacitatea de a planifica și de a livra acest serviciu de transport, pentru care
asigură următoarele capacități:
- Autobuze.
- Depou și ateliere de mentenanță.
-Utilaje, scule și materiale consumabile pentru întreținere periodică și
mentenanță.
- Autorizație pentru realizarea serviciului de transport în comun și inspecții
tehnice periodice ale autobuzelor.
- Atestarea medicală periodică a șoferilor angajați pentru serviciul de transport
(șoferi), pe care trebuie să le dimensioneze, să le organizeze și să le configureze, și
apoi să le realizeze 24 de ore pe zi, 7 zile din 7.
- Planificarea serviciului de transport. Pentru planificarea serviciului de
transport se calculează mai întâi, ca dată globală, durata de acoperire a traseului
impus de către un autobuz, plecând de la caracteristicile traseului, timpul de
staționare a autobuzelor în stații, limita de viteză impusă şi caracteristicile tehnice
ale autobuzelor (accelerație, timpi de frânare).

Figura 5.16 Sistem de afișaj pentru o stație RATBv
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Stațiile sistemului de transport vor fi dotate cu panouri care vor indica la ce oră
vin următoarele autobuze, data, ora și temperatura ambientală. Pentru a avea o
imagine cât mai bună asupra orelor de sosire în stații ale autobuzelor, aceste
panouri vor fi conectate la sistemele de urmărire GPS ale mijloacelor de transport în
comun. În acest fel orele indicate pe panou vor fi cât se poate de reale. Fiecare
stație va fi dotată cu aparat pentru achiziționarea biletelor sau cartelelor de călătorie.
Se pot lua ca exemplu stațiile de călători ale Regiei Autonome de Transport în
Comun din Brașov.

Figura 5.17 Exemplu de interfață a sistemului de achiziționare a tichetelor de
călătorie și informare - RATBv

Pentru implementarea sistemului de transport public local al orașului Ghimbav
s-au realizat interviuri în teritoriu în urma cărora s-au tras următoarele concluzii:
- Implementarea unui sistem de transport public nou și modern este necesară
deoarece gradul de mobilitate actual este redus.
- Numărul de stații utilizate la momentul actual de transportul privat este redus
în comparație cu necesitățile orașului.
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- Existența unui transport public ar facilita transportul spre serviciu a populației
care lucrează în Ghimbav.
- Deplasarea copiilor și elevilor la grădinițe și școli ar fi facilitată semnificativ.
- Necesitatea unui transport public local va fi mai accentuată odată cu
extinderea accentuată a zonelor rezidențiale și dezvoltarea zonei industriale.
- Populația s-ar baza pe programe exacte cu orare convenabile ale
transportului public pentru o mobilitate la nivelul Zonei Metropolitane Brașov.
- Implementarea sistemului de transport ar lega zonele izolate de centrul
orașului Ghimbav.
Populația și-a manifestat dorința de extindere a numărului de stații și de
modernizare a acestora. Se doresc stații de autobuz și în zonele rezidențiale
tranzitate de străzile: Ștefan cel Mare, Progresului, Morii, Școlii, Fabricilor, Bisericii
Române, Avram Iancu, străzile cartierului Florilor.

Figura 5.18 Principalele zone rezidențiale, comerciale și industriale care trebuie
conectate cu centrul orașului
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Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului de transport public de
călători
La momentul actual cele mai multe orașe europene încearcă să transforme
transportul public echipat cu motoare cu ardere internă în transport public electric.
Avantajele vor fi certe în ceea ce privește calitatea aerului din zone urbane dar și în
privința consumurilor energetice.
Avantajul principal al autobuzelor electrice este că nu poluează chimic și fonic
la utilizarea intensivă în mediul urban. Autobuzele cu motoare cu ardere internă
devin, după o perioadă mai îndelungată de utilizare o sursă extrem de importantă de
emisii poluante iar autobuzele hibride au costuri cam la același nivel cu autobuzele
electrice.
La autobuzele electrice, lucrurile sunt extrem de simple, pentru că amenajarea
unor stații speciale de încărcare în garaj sau la capăt de linie este facilă și puțin
costisitoare. De asemenea, costul de încărcare este extrem de redus în comparație
cu costurile combustibililor fosili.
În România au fost deja integrate în transportul public autobuze electrice, în
orașe precum București, Ploiești, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Botoșani.
Soluția adoptată cel mai des în România este autobuzul electric SOR EBN
modelul 10.5, fabricat de Compania SOR Libchavy, unul dintre cei mai mari
producători de autobuze, troleibuze şi autocare din Cehia.
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Figura 5.19 Autobuzul electric SOR EBN 10.5 fabricat în Cehia

Autobuzul SOR EBN 10.5 utilizează un motor electric asincron răcit cu lichid
fabricat de Skoda, alimentat cu energie stocată în acumulatori de tip Litiu– Ion.
Timpul de încărcare a acumulatorilor este de 7 ore şi o încărcare completă asigură o
autonomie de 250 de kilometri.
Autobuzul are și un sistem de încărcare rapidă care permite reîncărcarea
acumulatorilor la 90% din capacitatea de stocare în 15 minute. Astfel, autonomia
poate ajunge la 300 de km într-o zi. Consumul de energie electrică este de
aproximativ 1 kWh.
Autobuzul SOR EBN 10.5 are o lungime de 10,370 metri şi o capacitate de
până la 93 de călători, maxima admisă fiind de puțin peste 16 tone (autobuzele
clasice de capacitate similară au o masă cuprinsă între 17 și 19 tone). Prețul unui
astfel de autobuz variază între 350.000 și 400.000 de euro, în acesta fiind inclus și
încărcătorul.
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Autobuzul este dotat și cu un sistem de recuperare a energiei la decelerare și
la frânare, cu ajutorul căruia acumulatorii sunt încărcați în timpul deplasării. Cu cât
traficul este mai aglomerat, cu atât acumulatorii sunt încărcați mai mult.
Autobuzul SOR EBN nu se remarcă doar prin soluția motorizării electrice, ci
apelează la mai multe soluții care scad costurile generale de întreținere: șasiul și
pârțile expuse ruginii sunt din oțel inoxidabil, iar un număr mare de panouri laterale,
frontale, spate și plafon sunt din materiale compozite plastice sau din aluminiu, care
nu sunt afectate de rugină.

Figura 5.20 Dimensiunile autobuzului SOR EBN 10.5

Implementarea unui sistem de transport public urban care să deservească
populația orașului Ghimbav va reduce numărul călătoriilor zilnice făcute cu
autoturismele personale în următorii ani astfel:
Anul
Procentul de diminuare a traficului rutier
local după implementare va crește cu:

2016

2017

2018

2019

2020

5%

15 %

30 %

40 %

50 %
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În aceste condiții măsura va duce la următoarele reduceri:
Reducere energie

1.785,35 MWh/an
19,71 %

Reducere CO2

458,64 tone/an
19,71 %

6. REZULTATE ALE MĂSURILOR PLANIFICATE PÂNĂ ÎN 2020
Obiectivele administrației locale sunt clar orientate în vederea îndeplinirii
misiunii privind eficiența energetică locală, care vor conduce spre o dezvoltare
durabilă a localității și sunt în concordanță cu politicile naționale, europene și
internaționale.
Aplicarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Orașului Ghimbav,
până la nivelul anului 2020, va necesita un volum de investiţii de aproximativ
29.418.000 euro şi va duce la economisirea unei cantităţi de energie de circa
11.326,30 MWh/an și la reducerea emisiilor de CO2 până în anul 2020 cu 3.103,64
tone CO2 față de anul 2012.
Reducerea de energie până în anul 2020 va fi de 27,8 %, față de anul 2012.
Dezvoltarea PAED-ului are următoarele rezultate:
- Va contribui la implementarea politicii europene de combatere a schimbărilor
climatice, prin scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră pentru orașul
Ghimbav.
- Dovedeşte angajamentul si totodata implicarea autorităţii locale pentru
protecţia mediului şi gestionarea eficientă a resurselor.
- Contribuie la implementarea acțiunilor PAED cu finanțare de la bugetul local,
din fonduri nerambursabile europene și din fondurile companiilor/instituțiilor direct
implicate în realizarea măsurilor propuse.
- Țintește sectoarele cu consum energetic ridicat și efecte privind generarea de
emisii de CO2.
- Conduce la o reducere preconizată de peste 20% a emisiilor de CO 2 la nivel
local până în anul 2020.
- Responsabilizează autoritățile locale în vederea îndeplinirii acțiunilor
prevăzute.
- Implică comunitatea în atingerea obiectivelor prin programe de conștientizare.
- Aduce beneficii cetățenilor orașului Ghimbav prin îmbunătățirea calității vieții.
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- Crează un mediu favorabil pentru atragerea de noi investitori în Ghimbav.
- Crează un cadru de dezvoltare economică, socială și de mediu al orașului
Ghimbav.
Datele tabelare sintetizate privind inventarul consumurilor, emisiile de CO 2 și
măsurile aplicate pentru orașul Ghimbav sunt prezentate în continuare.
Tabelul 6.1 Date finale privind economia de energie și reducerea emisiilor de
CO2 pentru anul 2020 în raport cu anul de referință 2012

Sector

Buget
[Euro]

Reducerea de
consum
energetic anual
[MWh/an]

Reducerea de
emisii de CO2
anual
[tone CO2/an]

Reablitarea termică anvelopare

400.000

290,82

63,77

Instalații noi pentru
agentul termic

188.000

145,18

31,84

Surse regenerabile de
energie - panouri solare

150.000

363,32

79,65

5.000

12,69

2,79

Măsura din planul de
acțiune

Clădiri, Sector terțiar, Iluminat public

Instituții

Surse de iluminat
economice
Sector terțiar

Reablitarea termică anvelopare

100.000

45,75

27,95

Clădiri
rezidențiale

Reablitarea termică anvelopare

3.000.000

4.370,97

1.304,60

Iluminat public

Implementarea unui
sistem de iluminat public
inteligent și modern

2.000.000

40,67

28,51

5.269,40

1.539,11

Subtotal
Transport rutier

Flotă
orășenească

Înnoirea parcului de
autovehicule

25.000

3,65

0,97

Realizarea șoselei
ocolitoare a orașului
Ghimbav

0,00

6,11

1,58

Creșterea vitezei medii

0,00

1,9

0,49

110

Sector

Transport
comercial și
privat

Măsura din planul de
acțiune
de deplasare prin
fluidizarea circulaţiei și
realizarea de locuri de
parcare
Realizarea de piste de
biciclete
Înnoirea parcului de
autovehicule
Realizarea șoselei
ocolitoare a orașului
Ghimbav
Creșterea vitezei medii
de deplasare prin
fluidizarea circulaţiei și
realizarea de locuri de
parcare
Realizarea de piste de
biciclete

Buget
[Euro]

Reducerea de
consum
energetic anual
[MWh/an]

Reducerea de
emisii de CO2
anual
[tone CO2/an]

0,00

2,87

0,74

500.000

445,32

116,86

7.000.000

2.154,76

553,53

5.500.000

644,53

171,67

550.000

1.012,41

260,08

4.271,55

1.105,92

1.785,35

458,64

1.785,35
11.326,30

458,64
3.103,67

Subtotal
Planificare
urbană

Implementarea unui
sistem de transport
public urban pentru
orașul Ghimbav

10.000.000
Subtotal
Total
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Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
EMISSION INVENTORY (2)
1) Inventory year

2012

Instructions

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year:

4698

2) Emission factors
Standard emission factors in line with the IPCC principles

Please tick the corresponding box:

LCA (Life Cycle Assessment) factors
Emission reporting unit
CO2 emissions

Please tick the corresponding box:

CO2 equivalent emissions

3) Key results of the Baseline Emission Inventory
Grey fields are non editable

Green cells are compulsory fields
A. Final energy consumption

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels

Category

Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas

Heating Oil

Diesel

Renewable energies
Gasoline

Lignite

Other
fossil
fuels

Coal

Plant oil Biofuel

Other
biomass

Solar
thermal

Geotherma
l

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
Residential buildings
Municipal public lighting
Industries (excluding industries involved in the EU Emission
trading scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

67,74

1889,28

250

55

5633,28

23502,51

1957,02
305
4,01

29139,8

160,61

160,61

6111,63

0

25446,79

4,01

0

0

0

13,14

12,48

3956,82
3969,96

5073,74
5086,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0
31562,43

0

25,62
0
9030,56
9056,18

TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

Total

0
6111,63

0
0

0
25446,79

0
4,01

0
0

3969,96

5086,22

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

40618,61

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]: 0
CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for
0
LCA approach):
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B. CO2 or CO2 equivalent emissions
Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]
Fossil fuels

Category

Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas

Heating Oil

Diesel

Renewable energies
Gasoline

Lignite

Other
fossil
fuels

Coal

Biofuel Plant oil

Other
biomass

Solar
thermal

Geotherma
l

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities
Residential buildings
Municipal public lighting

47,49

381,63

175,25

11,11

3948,93

4747,51

429,12
186,36
0,93

8697,37

112,59

Industries (excluding industries involved in the EU Emission
trading scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

112,59

4284,26

0

5140,25

0,93

0

0

0

3,51

3,11

1056,48
1059,99

1263,36
1266,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9425,44

0

6,62
0
2319,84
2326,46

TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTHER:
Waste management
Waste water management
Please specify here your other emissions

Total

11751,9

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh]
CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh]

C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions
Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

Locally generated electricity
(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally
generated
electricity
[MWh]

Energy carrier input [MWh]
Natural gas

Liquid gas

Fossil fuels
Heating oil

Lignite

Coal

Steam

Waste

Plant
oil

Other
Other
biomass renewa

other

CO2 / CO2Corresponding CO2eq
emission factors for
emissions electricity production in
[t]
[t/MWh]

Wind power
Hydroelectric power
Photovoltaic
Combined Heat and Power
Other
Please specify: _________________
Total

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions
Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

Locally generated heat/cold

Locally
generated
heat/cold
[MWh]

Energy carrier input [MWh]
Natural gas

Liquid gas

Fossil fuels
Heating oil

Lignite

Coal

Waste

Plant oil

Other
Other
biomas renewabl

other

CO2 /
Corresponding CO2CO2-eq
emission factors for
emissio heat/cold production in
ns [t]
[t/MWh]

Combined Heat and Power
District Heating plant(s)
Other
Please specify: _________________
Total
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Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN
1) Title of your Sustainable Energy Action Plan
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL ORAȘULUI GHIMBAV

Date of formal approval

?

15.09.2016

Instructions

Authority approving the plan Primăria Ghimbav

2) Key elements of your Sustainable Energy Action Plan
Green cells are compulsory fields

Grey fields are non editable

SECTORS

KEY actions/measures

& fields of action

per field of action

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities

Reablitare termică - anvelopare
Instalații noi pentru agentul termic
Surse regenerabile de energie - panouri solare
Surse de iluminat economice

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

Reablitare termică - anvelopare

Residential buildings

Reablitare termică - anvelopare

Municipal public lighting

Implementarea unui sistem de iluminat public
inteligent și modern

Responsible
department, person or
company (in case of
involvement of 3rd
parties)

Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav

Implementation
[start & end time]

Estimated costs
per action/measure

Expected
Local
Expected
Expected
Energy
renewable
renewable
CO2
energy
CO2
saving
energy
energy
reduction
saving
reduction
target
production
production
target
per
per
per sector
per
target
per sector [t]
measure
measure
[MWh]
measure
per sector
in 2020
[MWh/a]
[t/a]
in 2020
[MWh/a]
[MWh]
1.539,11
5.269,40
0,00

2018-2020

400.000,00

290,82

0,00

63,77

2017-2020

188.000,00

145,18

0,00

31,84

2017-2020

150.000,00

363,32

0,00

79,65

2016-2020

5.000,00

12,69

0,00

2,79

2009-2020

100.000,00

45,75

0,00

27,95

2011-2020

3.000.000,00

4.370,97

0,00

1.304,60

2012-2018

2.000.000,00

40,67

0,00

28,51

Industries (excluding industries involved in the EU Emission
trading scheme - ETS) & Small and Medium Sized Enterprises
Other - please specify:
__________________________________
__________________________________________________
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TRANSPORT:
Municipal fleet

Înnoirea parcului de autovehicule

Primăria Orașului
Ghimbav
Realizarea șoselei ocolitoare a orașului Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea Primăria Orașului
circulaţiei și realizarea de locuri de parcare
Ghimbav
Realizarea de piste de biciclete
Primăria Orașului
Ghimbav

2017-2020

25.000,00

3,65

0,00

0,97

2018-2020

0,00

6,11

0,00

1,58

2016-2020

0,00

1,9

0,00

0,49

2017-2020

0,00

2,87

0,00

0,74

2017-2020

500.000,00

445,32

0,00

116,86

2018-2020

7.000.000,00

2154,76

0,00

553,53

2016-2020

5.500.000,00

644,53

0,00

171,67

2017-2020

550.000,00

1012,41

0,00

260,08

4271,55

0

1105,92

0

0

0

Public transport
Private and commercial transport

Other - please specify:
__________________________________
__________________________________________________
LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION:
Hydroelectric power

Înnoirea parcului de autovehicule

Primăria Orașului
Ghimbav
Realizarea șoselei ocolitoare a orașului Ghimbav
Primăria Orașului
Ghimbav
Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea Primăria Orașului
circulaţiei și realizarea de locuri de parcare
Ghimbav
Realizarea de piste de biciclete
Primăria Orașului
Ghimbav

Wind power
Photovoltaic

Combined Heat and Power
Biomasa
LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs:
Combined Heat and Power
District heating plant
Other - please
specify:__________________________________
__________________________________________________
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LAND USE PLANNING:
Strategic urban planning
Transport / mobility planning

Implementarea unui sistem de transport public
urban pentru orașul Ghimbav

Departamento de
Obras y Servicios

20018-2020

10.000.000,00

1785,35

0,00

1785,35

0

458,64

0

0

0

0

0

0

11.326,30

0,00

3.103,67

458,64

Standards for refurbishment and new development
Other - please specify:
__________________________________
__________________________________________________
PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES:
Energy efficiency requirements/standards
Renewable energy requirements/standards
Other - please specify:
__________________________________
__________________________________________________
WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS:
Advisory services
Financial support and grants
Awareness raising and local networking

Training and education
Other - please specify:
__________________________________
__________________________________________________
OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________
Residuos
Agua
Other - Please specify:
__________________________________
__________________________________________________

TOTAL:
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REFERINȚE
1. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Ghimbav.
2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de Creștere Brașov, Raport
Interimar 4 – Draft PMUD, Noiembrie 2015.
3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Brașov.
4. Planul urbanistic general - PUG Ghimbav.
5. Planurile urbanistice zonale – PUZ-uri Ghimbav
6. Serii de date statistice - Ghimbav, 2015, Institutul Național de Statistică,
Direcția Județeană de Statistică Brașov.
7. Studiu de fezabilitate pentru implemetarea unui sistem de iluminat inteligent
în oraşul Ghimbav, 2016.
8. Cum să pregăteşti un plan de acţiune privind energia durabilă (PAED) – Ghid,
Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni,Ronald Piers de Raveschoot,
2010.
9. Planul de actiune pentru energie durabilă pentru Municipiul Roman, Anexa la
H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016.
10. Strategia Energetică a României (SER) pentru 2007-2020
11. Programul european CIVITAS II - Policy Advice notes -Orașe cu
infrastructuri pentru bicicliști – Cum pot stimula orașele folosirea
bicicletelor/An.editura/autor

ANEXA NR.1

ANRE



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta
energetica

UNDP-GEF Project improving the Energy Efficiency
in Low-Income Households and Communities in
Romania
05.12.2012



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica –
Sectorul Public

.
.
.

Fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2010/31/UE, fiecare
stat membru se asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 3 % din
suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite deținute și ocupate de
administrația sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puțin
cerințele minime în materie de performanță energetică stabilite de statul
membru în cauză în temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Art.
5, alin. 1
Statele membre se asigură că administrațiile centrale achiziționează doar
produse, servicii și clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în
măsura în care aceasta corespunde cerințelor de eficacitate a costurilor,
fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și
unui nivel suficient de concurență, Este un program voluntar de
etichetare pentru produse bazat pe anumite criterii de eficienta energetica
(specificaţii tehnice) – Art. 6, alin. 1
Ghid cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare
Ghid cu recomandări privind achiziţionarea de echipamente copiereimprimare
Ordin Preşedinte ANRE nr. 8/2012 de aprobare a ghidurilor

2



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica
(continuare)

.

Statele membre încurajează organismele publice, inclusiv
cele de la nivel regional și local, acordând atenția cuvenită
competențelor și structurii administrative ale acestora, să
urmeze exemplul administrațiilor lor centrale și să
achiziționeze doar produse, servicii și clădiri cu
performanțe ridicate de eficiență energetică. Statele
membre încurajează organismele publice să evalueze
posibilitatea încheierii de contracte de performanță
energetică pe termen lung care oferă economii de energie
pe termen lung atunci când organizează licitații pentru
contracte de prestări de servicii cu un conținut energetic
semnificativ. – Art. 6, alin. 3

3



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica –
Sectorul distribuţie si/sau furnizării de energie

.
.

Fiecare stat membru stabilește o schemă de obligații în ceea ce
privește eficiența energetică. Respectiva schemă asigură că
distribuitorii de energie și/sau furnizorii de energie care sunt
desemnați ca părți obligate în temeiul alineatului (4) și care își
desfășoară activitatea pe teritoriul fiecărui stat membru
realizează un obiectiv cumulativ în materie de economii de
energie la nivelul utilizării finale până la 31 decembrie 2020, fără
a aduce atingere alineatului (2). – Art. 7, alin. 1
Acest obiectiv este cel puțin echivalent cu obținerea unor
economii noi în fiecare an, de la 1 ianuarie 2014 și până la 31
decembrie 2020, de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de
energie către consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de
energie sau ale tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculat
ca medie pe perioada de trei ani imediat anterioară datei de 1
ianuarie 2013. Vânzările de energie, ca volum, utilizate în
transport, pot fi excluse parțial sau integral din acest calcul. –
Art. 7, alin. 1
4



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica –
Scheme de finanţare a masurilor de eficienta energetica

.

.

Scheme de obligaţii (pot include cerințe cu scop social, respectiv ca o
parte din masurile de eficienta energetica sa fie puse in aplicare in
gospodăriile sărace sau locuinţele sociale; pot permite părților obligate să
contabilizeze în cadrul obligației economiile certificate de energie
înregistrate de furnizorii de servicii energetice sau de alte părți terțe,
inclusiv în cazul în care părțile obligate promovează măsuri prin
intermediul altor organisme aprobate de stat sau prin intermediul
autorităților publice care pot implica sau nu parteneriate formale și pot fi
combinate cu alte surse de finanțare)
Masuri alternative, inclusiv programe naţionale de eficienta energetica si
care pot fi:
- taxe pe energie sau CO 2 care au ca efect reducerea consumului de
energie la utilizatorii finali;
- sisteme și instrumente de finanțare sau stimulente fiscale care duc la
aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere
energetic și care au ca efect reducerea consumului de energie la
utilizatorii finali;
5



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica – Scheme
de finanţare a masurilor de eficienta energetica
2006 – 2007 Programul Naţional pentru reducerea costului facturii de energie la
populaţie prin creşterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de
energie - SACET

..

2009 – 2010 Programul Naţional pentru creşterea eficientei energetice si utilizarea
surselor regenerabile in sectorul public pentru 2009 - 2010
Sectoare: SACET; Clădiri publice; Iluminat public
2009 - 25 proiecte; 4 mil. Euro; 120.521 tep
2010 – 7 proiecte; 1 mil. Euro; 55.000 tep
- reglementări sau acorduri voluntare care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor
eficiente din punct de vedere energetic și care au ca efect reducerea consumului de energie
la utilizatorii finali;
- standarde și norme care urmăresc îmbunătățirea eficienței energetice a produselor și a
serviciilor, inclusiv a clădirilor și a vehiculelor, cu excepția cazurilor în care acestea sunt
obligatorii și aplicabile în statele membre în temeiul dreptului Uniunii;
- sisteme de etichetare energetică, cu excepția celor care sunt obligatorii și aplicabile în
statele membre în temeiul dreptului Uniunii;

S-a implementat si monitorizat legislaţia privind etichetarea aparaturii electrocasnice
(frigidere, congelatoare, maşini de spălat, etc.).
Incepand cu 2011 a fost implementata si legislaţia privind transpunerea Directivei de ecodesign pentru motoare si pompe.
6



Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica –
Scheme de finanţare a masurilor de eficienta energetica

.

- formare și educare, inclusiv programe de consiliere în materie
energetică, care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din
punct de vedere energetic și care au ca efect reducerea consumului de
energie la utilizatorii finali
Fondul naţional de eficienta energetica, constituit din contribuţii ale
parţilor obligate, echivalente cu investiţiile necesare pentru îndeplinirea
obligaţiilor care le revin. (Art. 20, alin. 4 si 6)

7



Directiva 2012/27/UE privind eficienta energetica – Masuri
pentru consumatorul final

.
.
.

Audituri si sisteme de gestionare a energiei
Statele membre promovează, pentru toți consumatorii finali,
disponibilitatea auditurilor energetice de înaltă calitate si rentabile (Art.
8, alin. 1)
Auditurile energetice nu cuprind clauze care să împiedice transferul
rezultatelor auditului către orice furnizor calificat/ acreditat de servicii
energetice, cu condiția să nu existe obiecții din partea clientului.
Statele membre pun în aplicare programe pentru a încuraja IMM-urilor
sa se supună auditurilor energetice, precum si punerea ulterioara in
aplicare a recomandărilor acestor audituri. (Art. 8, alin. 2)
2004 – 2011 Auditori PF - 355
Auditori PJ - 58
Manageri energetici - 517
2010
Auditori PF - 108 din care: autorizatii noi 46 ; prelungiri 62
Auditori PJ - 27 din care: autorizatii noi 13 ; prelungiri 14
Manageri energetici - 179 din care: autorizatii noi 75; prelungiri 10
2011
Auditori PF - 45 din care: autorizatii noi 34 ; prelungiri 11
Auditori PJ - 10 din care: autorizatii noi 7 ; prelungiri 3
Manageri energetici - 95 din care: autorizatii noi 63; prelungiri 32
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ANEXA NR.2

EFICIENȚA ENERGETICĂ
http://www.electrica.ro/activitatile-grupului/distributie/eficienta-energetica/
Directiva 27/CE/2012 (vezi Anexa1) privind eficienta energetica prevede ca obligatie
importanta pentru companiile de utilitati preocuparea sa imbunatateasca eficienta
energetica în prestarea serviciilor catre clienti lor.
Directiva stabilește un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței
energetice în cadrul Uniunii, în scopul de a asigura realizarea, pentru 2020, a
obiectivului principal cu tinta de 20% privind eficiența energetică și pentru a
deschide calea pentru viitoarea creștere a eficienței energetice după această dată.
Acesta prevede norme menite să elimine barierele de pe piața energiei și să
depășească disfuncționalitățile pieței care împiedică eficiența în furnizarea și
utilizarea energiei, precum și stabilirea unor obiective indicative naționale de
eficiență energetică pentru 2020.
Ca atare, maximizarea eficientei operationale și energetice a infrastructurii de
distributie de catre operatorii de distributie, ca parte obligata în demersurile
mentionate, se poate realiza printr-o serie de masuri bine gestionate:








Includerea unor criterii de eficienta energetica în tarifele de retea și
reglementari;
Mandatarea autoritatilor nationale de reglementare sa urmareasca eficienta
energetica;
Stimulente pentru operatorii de retea – operatorii de sisteme de transport
(OTS) și distributie (OD) – pentru imbunatatirea eficientei globale, inclusiv cea
energetica;
Definirea agregatorilor ca un actor nou pe piata de energie și a centralelor
virtuale de putere (VPP);
Introducerea de masuri care sa permita și sa dezvolte raspunsul la cerere
(DR);
Obligația de a evaluași de a îmbunătățieficiența energetică înproiectarea și
exploatareainfrastructurii de gaze șienergie electrică.

Mentionam în acest sens, prevederile Art. 15 din Directiva 27/2012, care subliniaza
ca obiective importante:
Maximizarea eficienţei infrastructurii de distribuţie printr-o serie de măsuri detaliate
prin Legea eficientei energetice, Legea 121/2014 și PNAEE.
Ca atare operatorii de retea(ELECTRICA sa) vor trebui sa și asume obligatia
de facilitatori neutri ai pieţei de energie, care asigura și promoveaza o piata
functionala de energie electrica, la nivelul cerintelor de transparenta și fara
distorsiuni, printr-o eficienta operationala și energetica adecvata.
Viitoarele provocari ale OD, ca facilitatori ai pietei de energie, vor fi cu prioritate
implementate :



Contorizarea inteligentă;
Modernizarea infrastructurii de distributie în concept de reţea inteligentă;



Procese de piaţă eficiente:
o automatizare;
o acces rapid la datele din piaţă;
o schimb rapid al furnizorului;
o costuri scăzute de tranzacţionare.

Pentru acest motiv, se impune o promovarea unor categorii de stimulente
adecvate pentru acest tip de investiții de catre reglementator, în asa fel incat eficienta
energetica și cea operationala sa duca la tarife competitive în piata de energie
electrica.
Reteaua inteligenta – Smart grid presupune investitii enorme pentru OD. Cel puțin
la început, beneficiile nu se vor alinia cu costurile de catre investitor. Astfel
considerăm că OD trebuie să fie stimulati să investească în tehnologie inovatoare și
în reteaua inteligentă. Fără un angajament puternic din partea OD, nu va fi nici o
rețea inteligentă. Pentru acest motiv, OD trebuie să îi fie garantată recuperarea
costurilor pentru investițiile lor. În acest context, autoritățile de reglementare sunt
facilitatori-cheie ale unui viitor mai inteligent – acestea trebuie să împuternicească
OD pentru a ocupa un rol activ în dezvoltarea de soluții de rețea inteligentă.
Contoarele inteligente – Smart meters trebuie să asigure o comunicare bidirectionala intre utilizator/prosumer și furnizorul de servicii/operator de retea și
promoveaza servicii care faciliteaza eficiența energetică (Directiva 2009/72/CE).
Pe de o parte, se oferă clienților informații precise și în timp util cu privire la consumul
de energie și de producție, ceea ce le permite să ia măsuri pentru a deveni mai
eficienti energetic. Pe de altă parte, se oferă OD date exacte privind modelele de
consum și le permite acestora să gestioneze și să planifice mai bine investițiile în
retea.
În cele mai multe cazuri, sistemele de contorizare inteligente vor fi instalate, deținute
și operate de către OD.
OD vor asigura, în conformitate cu rezultatul mandatelor M/441 și M/490/CE, în
domeniul smart metering și smart grid, o dezvoltare consistenta în domeniul
comunicatiilor și tehnologiei informatiilor și într-un mod cat mai rentabil sa instaleze
un management eficient de retea, asigurând o implementare armonizata și
coordonata a operarii infrastructurii din gestiunea operatorilor de distributie eliminand
costurilor de tranzacție.
În acest sens, politica nationala de eficienta energetica (prin Planul national de
asigurarea eficientei energetice) defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei
energetice, tintele indicative de economisire a energiei, precum și masurile de
imbunatatire a eficientei energetice aferente în toate sectoarele economiei nationale,
cu referiri speciale la:




introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor
moderne de masura și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei,
pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice și
previzionarea consumurilor energetice;
promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;



reducerea impactului asupra mediului al activitatilor de producere, transport,
distributie și consum al tuturor formelor de energie;
 aplicarea principiilor moderne de management energetic;
 instituirea de obligatii pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de
energie, operatorii sistemului de distributie a energiei și societatile de vanzare
cu amanuntul a energiei;
 acordarea de stimulente financiare și fiscale;
 dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.
Astfel, se evidentiaza urmatoarele directii de actiune pentru imbunatatirea eficientei
energetice, la nivelul participantilor la piata de energie electrica:
 O legătură puternică cu o piață en-gros și en-detail eficientă de achizitii și
echilibrare.
 Facilitarea intrarii pe piata de energie a tuturor tipurilor de jucatori .
 O definiție clară a rolului jucatorilor pe piata.
 Garantia că toți actorii de pe piață au acces la același set de informații critice
și clienții au acces ușor la informații despre furnizori, prețuri și condiții.
 O armonizaresuficientă și o organizare eficientăacerințelor de informare de
bază și a proceselor de afaceri, pentru o punere în aplicare corespunzătoare
și schimb de date întreparticipanții la piață; inclusiv control adecvat și auditul
acestor procese și schimburi de date.
 Procese de schimb simple și de încredere, care nu implică costuri excesive
pentru clienți și furnizori.
 O structură de guvernanta deschisa care lasă loc participanților la piață
pentru modelarea proceselor prin care informația trebuie să circule.
Actualele retele electrice de distributie vor evolua la sisteme de distributie:
gestionarea congestiei, controlul tensiunii, schimbul de informatii, conectarea și
planificarea sunt instrumente fundamentale pentru mentinerea securitatii și calitatii
serviciului, la nivelul distributiei , unui serviciu de distributie eficient operational la
nivelul standardelor de performata impuse de reglementator.
Sursa:

ASOCIAȚIA AIDA BRAȘOV
Brașov, str.Bisericii Sf. Nicolae, nr.12, 500112
Tel./Fax: 0268 474078; 0722 326407
E-mail: office@proteus.ro
http://aidabrasov.ro
https://www.facebook.com/Proteus-Diona-431290736928656/?fref=ts).

