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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI

(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

ECONOMIE VERDE PENTRU 

ORAŞE VERZI

București, 18 iunie 2015

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI 

PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA 

EUROPEANĂ EXTINSĂ.
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PAED – Plan de Acțiune ptrivind Energia 

Durabilă – Municipiul Piteşti

Ana Maria Simion – inspector, Serviciul

Tehnic din Primăria Municipiului Pitești
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• Municipiul Piteşti a aderat in data 27.09.2012, la Convenţia 

Primărilor, principala mişcare europeană în care sunt implicate 

autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru 

creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie 

regenerabilă în teritoriile lor. 

• La fel ca toţi semnatarii unei astfel de adeziuni, municipiul Pitești îşi 

propune să atingă obiectivul european de reducere a emisiilor de 

CO2 cu 20% până în 2020, prin implementarea Planului de Acţiune 

privind Energia Durabilă (PAED). 

• Planul de acţiune privind energia durabilă a avut la bază cunoaşterea 

profundă a situaţiei locale din punct de vedere al consumului de 

energie şi al emisiilor de gaze cu efect de seră, cunoaştere care are 

la bază Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 (IRE) – an de 

referință 2008.

MUNICIPIUL PITEȘTI
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• Au fost constituite Grupuri de lucru având în componenţă reprezentaţi ai tuturor
categoriilor de actori interesaţi, astfel încât  interesul local al publicului cu privire la 
economiile de energie și utilizarea surselor de energie alternativă să fie identificat
și stimulat.

• Participarea publicului la procesele de planificare, a fost de asemenea asigurat pe
parcursul perioadei de planificare, prin folosirea platformelor de comunicare ale 
Primariei Municipiului Pitești. 

• Versiunile documentelor strategice (Inventarul de Bază al Emisiilor, documentele
subsecvente) au fost postate pe site-ul municipiului Pitești, pentru consultare și 
dezbatere publică.

• Dat fiind faptul că Planul de Acțiune privind Energia Durabilă a municipiului Pitești 
a fost elaborat la  jumatatea perioadei dintre anii 2008 – 2020, în acord cu
recomandările din Ghidul de elaborare al PAED,  s-a realizat Inventarul de bază al 
emisiilor pentru anul 2013, bazat pe informații certe privind consumul de energie
din 2013, pe categorii și subcategorii de activitate, precum și pe vectori purtători
de energie.

• Analiza consumului de energie cu identificarea principalelor surse de CO2 pe
teritoriul municipal efectuată prin intermediul Inventarului de Bază al Emisiilor
pentru anul 2008 și pentru anul intermediar 2013, precum și evaluările sectoriale
au permis  stabilirea domeniilor prioritare de acțiune, stabilirea obiectivelor
specifice și măsurile de îndeplinire ale acestora.

MUNICIPIUL PITEȘTI
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Bugetul general estimat pentru perioada 2015 - 2020 este de  
366.010.000 Euro. Acțiunile Municipiului Pitești până în anul 2020 se 
vor concentra pe realizarea măsurilor adresate urmatoarelor domenii
prioritare: 

• Modernizarea energetică a clădirilor, echipamentelor/instalațiilor
administrate de  municipalitate ;

• Susţinerea și facilitarea iniţiativei private în domeniul modernizării
energetice a clădirilor rezidențiale existente ; 

• Controlul riguros al noilor construcții sub aspectul respectării în 
proiectare și execuție a   cerințelor normate privind performanța 
energetică ; 

• Continuarea reabilitării și modernizării sistemului centralizat de 
alimentare cu energie termică ;

MUNICIPIUL PITEȘTI
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• Continuarea modernizării și extinderea sistemului de transport 
public ; 

• Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public,  extinderea
acestuia prin utilizarea tehnologiilor inovatoare și reglajul/controlul
caracteristicilor acestuia prin telemanagement; 

• Realizarea investițiilor din Programul de alimentare cu apă şi tratarea
apelor uzate în municipiul Pitești ;

• Fluidizarea traficului urban prin redistribuirea fluxurilor de transport  
din zona centrală, semnalizare rutieră corespunzătoare,  introducerea
reglementărilor speciale privind circulația autovehiculelor pe anumite
sectoare/ perioade, reabilitarea tramei stradale și încurajarea utilizării
mijloacelor de transport în comun;

MUNICIPIUL PITEȘTI
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• Păstrarea performanțelor obținute în domeniul spațiilor verzi și
dezvoltarea conceptului de ,,orașul lalelelor”, prin transformarea
oricăror spații  abandonate în spații verzi. 

- Municipiul Piteşti a primit la finalul anilor 2012 și 2013 titlul de 
„Primăria Verde din România”, distincţia fiind acordată în 
prezenţa Ministrului Mediului, de către publicaţia internaţională 
de mediu și ecologie INFOMEDIU, pentru realizarea investiţiei 
„Parc Lunca Argeşului”. Acest parc ce se întinde pe o suprafaţă 
de 24 de hectare, fiind cel mai mare parc amenajat din România. 

• Educaţie la toate nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea
comunităţii locale de partea administraţiei locale, pentru o dezvoltare
sănătoasă a întregii societăţi.

MUNICIPIUL PITEȘTI
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• ACHIZIŢIA A 70 DE AUTOBUZE NOI 
- Au fost introduse în circulaţie la data de 01.06.2015;

- Constituie o primă etapă a modernizării transportului public 

local care a dus la înlocuirea a 80 autobuze vechi;

- Autobuzele SOLARIS Urbino 12 sunt dotate cu motoare

Euro 6 şi consum redus de combustibil.

• MODERNIZARE PARC ŞTRAND 

• MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC

ÎN ZONA PODUL VIILOR – CALEA CÂMPULUNG 

PROIECTE FINALIZATE SAU ÎN CURS DE 

FINALIZARE ÎN ANUL 2015
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• Pasajul vine să fluidizeze traficul dintr-un punct de conflict rutier.

• 13% este contribuţia Guvernului, 2% a autorităţilor locale şi 85% a Uniunii

Europene.

PASAJ RUTIER PODUL VIILOR DIN MUNICIPIUL PITEŞTI
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• Proiectul îşi propune reabilitarea şi reconfigurarea, acolo
unde este cazul, a tuturor spaţiilor aparţinând domeniului
public al municipiului Piteşti existent în faţa sau între
blocurile de locuinţe şi instituţiile publice, pe o suprafaţă de
intervenţie de 35,60 hectare.

• Lucrările constau în reabilitarea aleilor pietonale, aleilor
carosabile, parcărilor, spaţiilor verzi, a locurilor de joacă, a
mobilierului urban şi a locurilor de depozitare deşeuri
menajere şi asimilabile acestora.

PROIECT URBAN – REABILITARE INFRASTRUCTURĂ 

URBANĂ ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI 
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Proiectul de investiţii “Reabilitarea sistemului centralizat de
alimentare cu energie termică din municipiul Piteşti, prin
transformarea punctelor termice în centrale termice” este
apoape de final.
Acesta a debutat în 2012 şi presupune alocarea de fonduri
de la nivel central pentru modernizarea sistemelor termice
centralizate din ţară.
Municipiul Piteşti a primit, în consecinţă, suma de 3,5
milioane lei, bani cu care s-au făcut centrale termice de
cartier.
La aceşti bani s-a mai adăugat şi suma de 5,3 milioane lei
de la bugetul local.

TRANSFORMAREA PUNCTELOR TERMICE ÎN 

CENTRALE TERMICE
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Ana Maria Simion

Inspector serviciul tehnic, 

Primăria Municipiului Pitești
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA 

ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


