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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI
(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

CURS 

«Realizarea inventarelor de emisii
de gaze cu efect de seră pentru
administrația publică locală»

MODULUL II

Sinaia, 18 – 20 noiembrie 2015
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ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Considerații cu privire la măsurile ce pot fi implementate
Clădiri – consideratii
genrale

Masuri posibile

Realizarea unor clădiri 
noi

Norme de proiectare/condiții pentru autorizare

Reabilitarea clădirilor 
vechi 

Realizarea unui audit energetic riguros, in vederea identificării măsurilor 
optime pentru îmbunătățirea eficientei energetice

Clădiri publice Caiet de sarcini cu:
• Cerințe stricte cu privire la eficiența energetică, atât pentru clădirile noi 

cat si pentru reabilitarea celor existente
• Cerințe cu privire la dotarea cu echipamente de producere energie din 

SER

Clădiri istorice Identificarea căii de mijloc intre nevoia de protejare si nevoia de 
îmbunătățire a eficienței energetice
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Considerații cu privire la măsurile ce pot fi implementate in clădiri
Clădiri – anvelopare Masuri posibile

Materiale utilizate la 
anvelopare

Trebuie sa se tină seama de conductivitatea materialului folosit

Ferestre Cu cât se folosesc mai multe straturi de sticla, cu atât scade pierderea de 
energie; daca se folosește si un amestec gazos pe baza de argon, 
performața termică a ferestrei creste
Se poate folosi si film de emisivitate redusă, aplicat pe ferestrele existente
Sunt de preferat tâmplăriile din plastic si lemn, celor din metal (chiar dacă
acestea sunt prevăzute cu bariera termică)
Se recomandă utilizarea unor sisteme de umbrire 
Se recomandă diminuarea posibilităților pentru infiltrarea de aer din exterior

Clădiri – alte masuri Comportamentul utilizatorilor clădirii
Gestionarea clădirii
Monitorizarea consumurilor
Menținerea echipamentelor in stare optimă de funcționare
Utilizarea unor sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere energetic
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Măsuri propuse in PAED de către municipalitătile din România (clădiri)
Oras Măsuri considerate

Cluj Napoca Reabilitarea termică a 71 de scoli si gradinite
Utilizarea LED pentru iluminat in cladirile publice
Audit al consumurilor de energie in toate cladirile municipalitatii
Reconstructia/reabilitarea cladirilor tertiare (3%/an)
Reconstructia/reabilitarea cladirilor rezidentiale (3%/an)
Introducerea coducerii de la distanta a iluminatului public
Inlocuirea a 1358 de lampi din iluminatul public cu lampi cu LED
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Măsuri propuse in PAED de către municipalitătile din România (clădiri)
Oras Măsuri considerate

Arad • Finanțarea  de la bugetul local a inventarierii a 58 de blocuri de locuinţe şi a 
elaborării documentaţiei de proiectare necesară reabilitării termice -raportul de 
audit energetic, certificatul de performanţă energetică cu evidenţierea consumului 
specific anual pentru încălzire, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie
şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie

• Asigurarea finanțării proiectelor de reabilitare a 58 de blocuri de locuințe de la 
bugetul local si prin Planul National

• Participarea consiliului local la finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie, pentru 
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu finanţare prin credite bancare cu 
garanţie guvernamentală cu minim 10% din valoarea lucrărilor de execuție 

• Scutirea de impozit pe clădiri pentru proprietarii care efectueaza lucrări de 
reabilitare termică pe cont propriu. 

• Distribuirea unui manual de bune practici privind mediul înconjurător și economia 
de energie în instituțiile publice pentru obținerea unei reduceri de cca. 5 %  
energie electrică 

• Modernizarea rețelei de iluminat public și introducerea unui sistem de control şi
monitorizare. 
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Măsuri propuse in PAED de către municipalitătile din România (clădiri)
Oraș Măsuri considerate

Târgu Mureș • pentru clădirile publice vor fi promovate lucrări de reabilitare termică, de 
modernizare a instalațiilor de producere căldură si instalarea de sisteme de 
automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei electrice/termice

• blocurile de locuințe vor fi supuse unor lucrări de reabilitare termică prin programul 
național de reabilitare termica a blocurilor de locuit, iar pentru locuințele 
individuale va fi promovat programul național ”Casa Verde” pentru introducerea 
sistemelor de încălzire cu surse regenerabile si vor fi instituite sisteme de 
deduceri de impozite locale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare 
termica. De asemenea, vor fi promovate proiecte model de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile solar- fotovoltaic pentru importante clădirile 
municipale.
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Planuri locale de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice
Măsuri propuse in PAED de către municipalitătile din România (clădiri)
Oraș Măsuri considerate

Brașov • Montarea de celule fotovoltaice pentru acoperire parțială consum intern de energie 
electrica Primăria Brașov

• Completarea sistemului clasic de preparare apa calda de consum cu panouri solare 
• Modernizarea  instalaţiilor de iluminat interior al clădirilor administrative prin 

echiparea cu aparate de iluminat cu balast electronic, surse cu consum redus de 
energie şi montarea de sisteme inteligente 

• Automatizarea instalaţiilor interioare de încălzire,  pentru adaptare la nivelul 
programului de funcţionare

• Realizare și afișare certificat energetic la toate clădirile publice aflate sub 
administrația CL Brașov 

• Monitorizarea consumurilor energetice din clădirile administrative, unități de 
învățământ, clădiri publice prin soft-ul specializat EMS 

• Măsuri organizatorice de reducere a infiltrațiilor de aer rece și de etanșare a 
elementelor mobile (uși, ferestre) 

• Schimbarea combustibilului pentru instalațiile de încălzire ale clădirilor municipale 
alimentate din rețeaua de termoficare, dar situate pe rețele dezechilibrate 

• etc
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Fundația TERRA Mileniul III
Liviu Gheorghe - Expert inventare emisii
Mobil: +40766559081
E-mail: liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI 
ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


