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Mulţumiri 

Acest document a fost elaborat cu sprijinul şi contribuţia mai multor specialişti din cadrul 

administraţiei locale şi regionale, precum şi a unor companii private şi de stat. Dorim să le 

mulţumim tuturor celor care şi-au adus aportul şi au furnizat date pentru acest Plan de Acţiuni 

privind Energia Durabilă. 
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1. Sinteză 

În ultimii ani, eficienţa energetică, mobilitatea şi aspectele climatice au căpătat o 

importanţă considerabilă în municipiul Cluj-Napoca, fapt confirmat şi de semnarea de 

către Primarul Municipiului Cluj-Napoca  a adeziunii la Convenţia Primarilor în anul 

2011. 

Primăria urmăreşte să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în anul 2020, 

raportat la nivelul din anul 2011. Acest Plan de Acţiuni privind Energia Durabilă 

(PAED) stabileşte măsurile prin care poate fi atins acest obiectiv. Obiectivul este unul 

foarte ambiţios, totuşi, implementarea unui număr de peste 60 de măsuri în diferite 

domenii va permite reducerea emisiilor de CO2 cu circa 22% şi reducerea 

consumului de energie la utilizatorii finali cu în jur de 20%. În plus, cota deţinută de 

sursele regenerabile de energie va creşte cu aproape 8% în decursul aceleiaşi 

perioade. Costurile implementării măsurilor planificate în cadrul primăriei se ridică la 

în jur de 180 milioane euro. 

 

2. PAED - Introducere şi cerinţe1 

2.1. Ce este un PAED 

Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă (PAED) este un document cheie care 

prezintă modul în care semnatarul Convenţiei îşi va îndeplini angajamentele până în 

anul 2020. Acesta foloseşte rezultatele Inventarului de bază al emisiilor pentru a 

identifica cele mai bune domenii de acţiuni şi oportunităţile de atingere a ţintei de 

reducere a CO2 asumate de autoritatea locală. Planul defineşte măsuri concrete de 

reducere, alături de termene, şi responsabilităţile alocate, capabile să transpună 

strategia pe termen lung în acţiune. Semnatarii se angajează să îşi prezinte propriul 

PAED în anul următor adeziunii la Convenţie. 

PAED nu trebuie privit ca un document fix şi rigid, de vreme ce circumstanţele se 

schimbă şi, pe măsură ce acţiunile în desfăşurare dau rezultate şi permit acumularea 

de experienţă, se poate dovedi util/necesar ca planul să fie revizuit permanent. 

2.2. Domeniul de cuprindere al PAED 

Convenţia  Primarilor vizează acţiunile de la nivel local care intră în competenţa 

autorităţii locale. PAED trebuie să se axeze pe măsurile ce vizează reducerea 

                                                      

1
 Uniunea Europeană (2010): „Cum se elaborează un Plan de Acţiuni privind Energia Durabilă“. Capitolul 1. 
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emisiilor de carbon şi a consumului de energie la nivelul utilizatorilor finali. 

Angajamentele asumate prin Convenţie acoperă întreaga zonă geografică a 

autorităţii locale (oraş, municipiu, regiune). Drept urmare, PAED trebuie să includă 

acţiuni care vizează deopotrivă sectorul public şi pe cel privat. Cu toate acestea, 

autoritatea locală trebuie să joace un rol exemplar şi, drept urmare, să ia măsuri 

extraordinare cu privire la propriile clădiri, facilităţi, parc auto etc. Autoritatea locală 

poate decidă să stabilească ţinta generală de reducere a emisiilor de carbon fie ca şi 

„reducere absolută“, fie ca „reducere pe cap de locuitor“.  

Principalele sectoare vizate sunt clădirile, echipamentele/facilităţile şi transportul 

urban. PAED poate include în plus şi măsuri privind producţia locală de energie 

electrică (dezvoltarea unităţilor fotovoltaice, energiei eoliene, CHP, îmbunătăţirea 

generării locale de energie) şi generarea locală de energie termică/răcire. În plus, 

PAED trebuie să acopere domeniile în care autorităţile locale pot să influenţeze 

consumul de energie pe termen lung (cum ar fi urbanismul), să încurajeze pieţele 

produselor şi serviciilor eficiente din punct de vedere energetic (achiziţii publice), 

precum şi modificarea tiparelor de consum (colaborând cu factorii interesaţi şi 

cetăţenii). Sectorul industrial, pe de altă parte, nu este o ţintă cheie a Convenţiei 

Primarilor, astfel că autoritatea locală poate decidă să includă sau nu măsuri aferente 

acestui sector. În orice caz, instalaţiile care fac obiectul ETS (Schema Europeană de 

Tranzacţionare a Emisiilor de CO2) trebuie excluse, exceptând situaţia în care 

acestea au fost deja incluse în planurile anterioare ale autorităţii locale. 

2.3. Orizontul de timp 

Orizontul de timp al Convenţiei Primarilor este anul 2020. Drept urmare, PAED 

trebuie să conţină o descriere clară a măsurilor strategice pe care autoritatea locală 

intenţionează să le ia pentru a-şi îndeplini angajamentele până în anul 2020. PAED 

poate să acopere o perioadă mai lungă de timp, dar în acest caz trebuie să prezinte 

valori şi obiective intermediare pentru anul 2020.  

De vreme ce nu este întotdeauna posibil să se planifice în detaliu măsurile concrete 

şi bugetele pe perioade atât de îndelungate, autoritatea locală poate face distincţia 

între: 

- o viziune, cu o strategie pe termen lung şi ţeluri până în 2020, inclusiv 

angajamente ferme în domenii cum ar fi urbanismul, transportul şi mobilitatea, 

achiziţiile publice, standardele pentru clădiri noi/renovate, etc.; 
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- măsurile detaliate pentru următorii 3-5 ani care transpun strategia şi ţelurile pe 

termen lung în acţiuni. 

Se recomandă de asemenea, ca măsurile aferente clădirilor şi facilităţilor autorităţii 

locale să fie implementate primele, pentru a da un exemplu şi a motiva factorii 

interesaţi. 

 

3. Metodologie 

Metodologia utilizată pentru întocmirea PAED este cea recomandată în ghidul „Cum 

se elaborează un Plan de Acţiuni 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 (IES). 

 

4. Strategia generală 

4.1. Obiective şi ţinte 

4.1.1. Ţinta de reducere a emisiilor de CO2 şi orizontul de timp 

Municipiul Cluj-Napoca intenţionează să obţină o reducere a emisiilor de CO2 cu 

20% până în anul 2020, comparativ cu nivelul din 2011. Ţinta este stabilită ca şi ţintă 

absolută (nu pe cap de locuitor), de vreme ce populaţia totală nu se aşteaptă să 

sufere modificări semnificative până în anul 2020. 

4.1.2. Domeniul de cuprindere 

Acest Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă al Municipiului Cluj-Napoca se 

concentrează pe următoarele domenii de intervenţie:  

- Clădiri, echipamente/facilităţi 

- Transport 

- Producţia locală de energie electrică 

- Încălzire/răcire locală 

- Urbanism 

- Achiziţii publice 

- Colaborarea cu cetăţenii şi factorii interesaţi (comunicare şi cooperare) 

- Organizare internă 
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4.2. Viziunea pentru viitor 

Cluj-Napoca este un centru regional de inovaţie şi oportunităţi, o destinaţie turistică 

atractivă, un loc plăcut pentru a trăi, munci şi studia, un oraş cu autorităţi locale 

responsabile, cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.  

4.3. Prezentarea Municipiului Cluj-Napoca 

Informaţiile prezentate în acest capitol derivă în mare măsură din evaluarea realizată 

pentru European Energy Award© (EEA), realizată în perioada septembrie-noiembrie 

2012. 

4.3.1. Informaţii generale 

Populaţia 

Municipiul Cluj-Napoca este al doilea oraş al României ca şi mărime. În anul 2011, 

erau înregistraţi oficial 309.136 locuitori ai oraşului, reprezentând 1,6% din populaţia 

totală a României. Peste 390.000 de persoane locuiesc în zona metropolitană Cluj-

Napoca. 

 

Geografie 

Municipiul Cluj-Napoca este reşedinţa judeţului Cluj, situat în partea de nord-vest a 

României, (vezi Figura 1) pe valea Râului Someşul Mic. Municipiul are o suprafaţă de 

179,5 kmp, Râul Someşul Mic străbătând oraşul.  

 

 

 

Figura 1   Harta României, cu împărţirea pe judeţe. Zona roşie reprezintă Municipiul Cluj-Napoca. 
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Climă 

Cluj-Napoca are o climă de tip continental, caracterizată de veri călduroase şi aride şi 

de ierni reci. Clima este influenţată de aproprierea localităţii de Munţii Apuseni, 

precum şi de gradul de urbanizare. În timpul verii şi al toamnei se resimt anumit 

influenţe vest-atlantice. Iarna, temperaturile scad deseori sub 0°C, deşi doar rareori 

scad sub −10°C. În medie, stratul de zăpadă acoperă solul timp de 65 de zile în 

fiecare iarnă. Pe timpul verii, temperatura medie este aproximativ 18°C (media lunilor 

iulie şi august, în ciuda faptului că temperaturile pot ajunge uneori chiar la 35°C până 

la 40°C în miezul verii în centrul oraşului. Deşi valorile medii ale precipitaţiilor şi 

umidităţii sunt scăzute în timpul verii, ocazional se pot produce totuşi furtuni 

puternice, deseori chiar violente. În timpul primăverii şi al toamnei temperaturile 

variază între 13°C şi 18°C, iar în aceste perioade precipitaţiile tind să fie mai 

abundente decât pe timpul verii, cu perioade ploioase mai frecvente, deşi mai 

blânde. 

 

Economia 

În anul 2008, bugetul general al municipiului s-a ridicat la 990 milioane RON (220 

milioane euro). Aceasta valoare a însemnat o creştere de aproximativ 250% faţă de 

bugetul general din anul 2005.  

Cluj-Napoca este un important centru economic al României. Anumite branduri 

cunoscute locale au devenit binecunoscute şi la nivel naţional, iar unele chiar la nivel 

internaţional, cum ar fi: Banca Transilvania, Farmec, Jolidon, şi berea Ursus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brewery. Municipiul este gazda mai multor universităţi şi 

companii de software şi IT, cum ar fi Bosch. 

4.3.2. Clădiri şi facilităţi municipale 

Primăria deţine peste 100 de clădiri, în marea lor majoritate grădiniţe, şcoli primare şi 

licee. Valorile consumului de gaze naturale/energie termică şi apă sunt cunoscute 

pentru cele mai importante clădiri, fiind înregistrate începând cu 2012. Majoritatea 

clădirilor municipale sunt racordate la reţeaua locală de termoficare şi, drept urmare, 

se alimentează cu energie termică atât pentru încălzirea spaţiilor, cât şi pentru apă 

caldă din această reţea. 

Pe teritoriul municipiului un total de 464 km de străzi este iluminat pe timp de noapte. 

Iluminatul stradal a fost constant extins şi înlocuit în ultimii ani. În anul 2011, 

consumul de energie electrică pentru iluminatul stradal a fost de 11.2 GWh/a. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Apuseni_Mountains
http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_%28meteorology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Humidity
http://en.wikipedia.org/wiki/Banca_Transilvania
http://en.wikipedia.org/wiki/Jolidon
http://en.wikipedia.org/wiki/Ursus_%28beer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Brewery
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4.3.3. Alimentare şi depozitarea deşeurilor 

Alimentarea cu energie şi apă şi depozitarea deşeurilor în municipiul Cluj-Napoca 

sunt organizate după cum urmează: 

  
Nivelul de 
organizare Operator Proprietate 

Energie electrică Regional Electrica SA Public 

Gaze naturale Regional E-ON Gaz Privat 

Termoficare (producţie şi reţea) Local 

Regia Autonoma de 
Termoficare aflata in 
subordinea Consiliului 
Local Public 

Alimentare cu apă Judeţean 1 operator Public 

Evacuarea şi tratarea apei uzate Judeţean 1 operator Public 

Colectare selectivă deşeuri, Judeţean 2 operatori Privat 

Depozitul de deşeuri Judeţean 1 operator Privat 

 

 

Alimentarea cu energie termică 

Încălzirea spaţiilor şi apa caldă sunt aproape în exclusivitate asigurate utilizând gaze 

naturale, fie prin reţea de termoficare sau prin sisteme private de încălzire pe gaze 

naturale. Sistemele de încălzire pe lemn sunt folosite doar rareori. În plus, în ultimii 

ani au fost instalate câteva sute de facilităţi termice solare şi zeci de pompe de 

căldură. Cu toate acestea, cota parte a generării de energie termică din surse 

regenerabile este estimată la mai puţin de 1%. 

În anul 2011, consumul total de gaze naturale în municipiul Cluj-Napoca a depăşit 

278 milioane mc, gospodăriile reprezentând 43,6% din total, în timp ce agenţii 

economici şi entităţile publice au reprezentat 56,4%. 

În jur de 43 milioane mc de gaze naturale (431 GWh/a) au fost consumate pentru 

alimentarea cu energie termică prin reţeaua de termoficare. Energia termică este 

produsă atât în centrale de co-generare, cât şi în centrale termice. Un număr total de 

34.000 de apartamente sunt racordate la reţeaua municipală de termoficare, 

reprezentând 41% din numărul total al apartamentelor (82.900) de pe teritoriul 

municipiului.  

Circa 10% din producţia de energie termică pentru reţeaua de termoficare provine 

dintr-o mare centrală de co-generare şi două centrale de dimensiuni mai reduse, 

descentralizate, de co-generare. Cu un consum anual de gaze naturale în jurul a 9 

milioane mc, 40,2 GWh/a energie termică şi 37,5 GWh/a energie electrică sunt 

alimentaţi în reţea (factorul de eficienţă fiind 84,8%). Pierderile în reţeaua primară 
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(reţeaua de transport) sunt în prezent la valoarea de 35%, iar cele din reţeaua 

secundară (reţeaua de distribuţie) la 20%. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

În anul 2011, consumul total estimat de energie electrică pe teritoriul municipiului a 

fost de 540 GWh/a. Cu toate acestea, consumatorii finali nu pot în prezent să îşi 

stabilească mixul energetic, iar mixul energetic al municipiului Cluj-Napoca este, în 

consecinţă, acelaşi ca şi mixul pentru România în ansamblu. 

Energia electrică pe teritoriul municipiului este generată în principal de trei centrale 

electrice de co-generare municipale pe gaze naturale (37,5 GWh/a). Până în prezent 

au fost instalate doar câteva sisteme fotovoltaice. Pe teritoriul municipiului nu se 

produce energie electrică folosind hidroenergie, biomasă sau energie eoliană. 

 

Alimentarea cu apă, evacuarea şi tratarea apelor uzate 

Apa potabilă municipală provine dintr-un lac situat în apropiere şi din acviferi. În 

ultimii ani, pompele de alimentare cu apă au fost înlocuite în mod sistematic cu unele 

noi şi eficiente din punct de vedere energetic (cu finanţare din fonduri ale UE). 

Consumul de energie electrică pentru alimentarea cu apă potabilă se ridică în 

prezent la 0,3 kWh/m3. Rata pierderilor pe teritoriul municipiului, care în 2000 era în 

continuare la nivelul de 60%, a fost redusă la 50% în anul 2011, datorită continuei 

ameliorări a reţelei. Alte proiecte ce vizează reducerea acestei rate au fost deja 

planificate şi pentru acestea s-a asigurat deja finanţare prin subvenţii din partea UE. 

Se urmăreşte ca aceste proiecte să reducă rata pierderilor la 25% în anul 2018. 

Apa uzată municipală este tratată într-o staţie de tratare a apei de canal situată în 

partea de est a oraşului, în afara zonelor locuite, la 1 km distanţă de aeroport. Staţia 

asigură un coeficient de tratare superior mediei naţionale. Cu toate acestea, 

comparativ cu standardele europene occidentale, se impun în continuare măsuri cu 

privire la tratarea apei uzate. Staţia de tratare are un coeficient de independenţă de 

50-60% în ceea ce priveşte necesarul său de energie electrică. 

 

Colectarea şi depozitarea deşeurilor 

Două societăţi private colectează deşeurile municipale şi le transportă către un 

depozit de deşeuri care este de asemenea administrat de un operator privat. 

Depozitul a ajuns la finalul ciclului său de viaţă şi, drept urmare, trebuie înlocuit cu 
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unul modern în anul 2013. Din acel moment, deşeurile vor fi utilizate pentru producţia 

de energie. 

 

În anul 2009, circa 130.000 de tone de deşeuri au fost colectate, din care 50% 

deşeuri biodegradabile, 21% hârtie şi carton, 9% plastic, 6% sticlă şi 4% metale. 

Deşeurile sunt colectate selectiv pe teritoriul municipiului începând cu anul 2009. 

Colectarea selectivă se aplică plasticului, sticlei, metalelor şi hârtiei. Companiile 

responsabile de colectarea deşeurilor sunt obligate prin contract să asigure puncte 

de colectare selectivă şi să comunice cu locuitorii pentru a-i încuraja să separe 

deşeurile.  

Până în prezent, deşeurile verzi şi deşeurile menajere nu au fost colectate separat, 

pentru că în această etapă ele nu pot fi utilizate separat. Se urmăreşte ca deşeurile 

verzi şi deşeurile menajere să fie de asemenea colectate şi utilizate selectiv de 

îndată ce noul depozit de deşeuri devine operaţional.  

Primăria a fost de acord să reducă volumul deşeurilor depozitate anual în depozitul 

de deşeuri cu cel puţin 50% până în anul 2025, comparativ cu volumele din anul 

2009. Acest obiectiv poate fi atins în principal prin construirea noului depozit de 

deşeuri, colectarea selectivă a deşeurilor verzi şi a deşeurilor menajare şi 

conştientizarea unui număr mai mare de locuitori cu privire la evitarea şi separarea 

deşeurilor. 

4.3.4. Mobilitate 

Municipiul Cluj-Napoca beneficiază de un sistem complex de transport regional, 

asigurând legături rutiere, aeriene şi feroviare cu principalele oraşe din România şi 

din Europa. În anul 2010 a fost realizat un studiu al traficului, dar un studiu mai 

complex al mobilităţii este planificat pentru anul 2013.  

 

Strategia privind mobilitatea 2014-2020  

Reducerea spaţiilor de parcare şi creşterea tarifelor pentru spaţiile de parcare 

rămase în centrul oraşului. În schimb, se prevede o nouă parcare subterană, plus 

parcări în afara centrului oraşului, în imediata apropiere a transportului public 

(parchează şi călătoreşte). În centrul oraşului vor fi în plus prevăzute zone pietonale 

şi zone cu restricţii de viteză. Disponibilitatea transportului în comun va fi extinsă, iar 

calitatea acestuia îmbunătăţită. 
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Transportul motorizat privat 

Municipiul Cluj-Napoca este un important nod în reţeaua europeană de transport 

rutier, fiind situat pe trei rute europene diferite (E60, E81 şi E576). La nivel naţional, 

municipiul este situat pe trei drumuri naţionale diferite: DN1, DN1C şi DN1F. 

Autostrada A3, cunoscută şi sub denumirea de Autostrada Transilvania, în prezent în 

curs de execuţie, va lega municipiul de capitala Bucureşti şi de graniţa vestică a 

României. Secţiunea 2B între Câmpia Turzii şi Cluj Vest (Gilău) a fost dată în 

folosinţă la finalul anului 2010. 

 

În anul 2011, în municipiu erau înregistrate 73.096 autovehicule, 4.747 mopede şi 

19.335 camioane. Parcul auto municipal este format din mai mult de o duzină de 

autovehicule. 

 

Transport public 

Municipiul Cluj-Napoca are un sistem de transport public (aflat în administrarea 

Regiei Autonome de Transport Urban Călători subordonată municipalității) ce constă 

în 213 autobuze diesel, 93 de troleibuze şi 36 de tramvaie (vezi  REF 

_Ref343465017 \h Tabelul 1). Acesta asigura un nivel adecvat de acces pentru 

întreg municipiul, adică din fiecare punct al oraşului se poate ajunge la o staţie de 

autobuz sau tramvai, pe jos, în 5-7 minute. Autobuzele şi tramvaiele circulă la 

intervale de 4-5 minute în centrul oraşului, şi cu o frecvenţă mai redusă în suburbii 

(programul de funcţionare: zilnic de la 04.30 la 11.30). În medie se vând 140.000 

bilete de o singură călătorie pe zi, iar primăria subvenţionează biletele de transport 

public pentru studenţi, pensionari şi copii, cu peste 25 milioane RON pe an (5,5 

milioane euro). În anul 2011, consumul de energie electrică al troleibuzelor şi 

tramvaielor s-a ridicat la 14,2 GWh/a, în timp ce autobuzele au consumat 3,7 

milioane litri de motorină. Mai bine de 50% dintre autobuze şi tramvaie sunt vechi şi 

trebuie înlocuite în curând. De asemenea, la orele de vârf, autobuzele rămân blocate 

în ambuteiaje în centrul oraşului (doar 2-3 km de benzi separate de autobuz).  

 

Nr. Indicatori Tramvaie Troleibuze Autobuze Total 

1 Număr de linii 3 6 37 46 

2 Lungimea liniilor (km) 13,2 22 97,3 132,5 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_E-road_network
http://en.wikipedia.org/wiki/International_E-road_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest
http://en.wikipedia.org/wiki/Gil%C4%83u,_Cluj
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3 Vehicule de transport 36 93 213 342 

4 
Numărul mediu de zile de 
funcţionare a parcului auto 

21 64 124 209 

5 
Numărul mediu de zile de 
nefuncţionare a parcului auto 

7 23 52 82 

6 
Procentul de călători 
transportaţi 

23% 31% 46% 100% 

7 
Rata de utilizare a parcului 
auto (cup) 

62% 69% 70%  

Tabel1   Indicatori comparativi pentru fiecare divizie de transport public în Cluj-Napoca 
 

Parcările publice 

Toate parcările publice de pe teritoriul municipiului sunt administrate (luni - sâmbătă, 

07.00 - 21.00). Parcarea este gratuită în afara acestor intervale orare, cu excepţia 

parcarilor supraetajate. Mare parte din veniturile obţinute din preţul parcării ajung în 

bugetul general al primăriei. 

 

Pietoni 

Pe majoritatea străzilor există trotuare pe cel puţin o parte a străzii. În anul 2012, în 

jur de 80% dintre aceste trotuare erau în stare bună, iar punctele periculoase din 

procentul de 20% sunt cunoscute şi s-au planificat deja măsuri pentru îmbunătăţirea 

situaţiei în anii următori. Pietonii pot să traverseze strada la distanţe 

corespunzătoare. Majoritatea trecerilor de pietoni au semafoare şi sunt clar marcate 

ca şi treceri pe carosabil. 

 

Biciclişti 

Planul „Clujul mobil“ prezintă căile planificate şi existente pentru biciclişti. În anul 

2012, existau în jur de 59 km de căi pentru biciclişti pe teritoriul municipiului; alţi 18 

km sunt planificaţi în cadrul unui proiect cu finanţare de la UE. Aceştia reprezintă o 

reţea continuă care se prelungeşte şi spre suburbiile oraşului şi are ca obiectiv 

reducerea traficului auto, dezvoltarea transportului ecologic si incurajarea folosirii 

bicicletei ca mijloc alternativ de transport, in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in 

Zona Metropolitana Cluj. Acest obiectiv va fi realizat prin construirea unei retele de 

50 de statii de inchiriere de biciclete in regim self-service si dezvoltarea unei retele 

coerente de piste si trasee destinate biciclistilor, pe teritoriul Municipiului Cluj-

Napoca, al comunei Floresti si al comunei Apahida. 
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4.3.5. Organizare internă 

PAED a fost elaborat cu colaborarea următoarelor instituţii şi companii (Comitetul 

PAED): 

- D-na HORVATH Anna, Vice-primar/Primăria Cluj-Napoca - coordonator; 

- D-na Moigradan Olimpia, Director Executive/Compartiment Economic/Primăria 

Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Porutiu Virgil, Director Executiv/ Compartiment Tehnic/Primăria Cluj-Napoca - 

membru; 

- D-na Ardeus Iulia, Director Executiv/ Compartiment Patrimoniu Municipal şi 

Evidenţă Proprietăţi/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Valer Suciu, Director Executiv/ Compartiment Administrativ/Primăria Cluj-

Napoca - membru; 

- D-na Madaras Julieta, Şef Birou Buget/Compartiment Economic/Primăria Cluj-

Napoca - membru; 

- Dl. Ioan Bogdan, Şef Birou Financiar/Compartiment Economic/Primăria Cluj-

Napoca - membru; 

- D-na Măgureanu Adriana, Şef Birou Tehnic, Reparaţii Clădiri, Monitorizare 

Utilităţi/Compartiment Tehnic/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- D-na Hent Liana, Şef Birou Investiţii/Compartiment Tehnic/Primăria Cluj-Napoca - 

membru; 

- D-na Marincean Mirela, Şef Birou Siguranţa Traficului Urban, Reţele Urbane şi 

Transport Local/Compartiment Tehnic/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Moldovan Vasile, Şef Birou Spaţii Verzi, Monumente Istorice, Ecologie 

Urbană/Compartiment Tehnic/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- D-na Miron Mihaela, Şef Birou Patrimoniu, Evidenţă şi Cadastru/Compartiment 

Patrimoniu Municipal şi Evidenţă Proprietăţi/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Madru Josif, Şef Birou Resurse Umane/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Raulea Adrian, Şef Birou Strategie şi Dezvoltare Locală, Management de 

Proiect/Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi Turism/Primăria Cluj-Napoca 

- membru; 

- D-na Spiroiu Sanda, Şef Birou Urbanism/Compartiment Urbanism/Primăria Cluj-

Napoca - membru; 

- D-na Mureşan Oana, Şef Centrul de Informare pentru Cetăţeni/Primăria Cluj-

Napoca - membru; 
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- D-na Ana Maria Lăzărică, Consilier Manager de Proiect, Birou Strategie şi 

Dezvoltare Locală, Management de Proiect/Compartiment Comunicare, Relaţii 

Publice şi Turism/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Dl. Revesz Bogdan Alexandru, Consilier Manager de Proiect, Birou Strategie şi 

Dezvoltare Locală, Management de Proiect/Compartiment Comunicare, Relaţii 

Publice şi Turism/Primăria Cluj-Napoca - membru; 

- Un reprezentant al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca; 

- Directorul Tehnic al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca; 

- Un reprezentant al Compania de Apă Someş SA, Cluj-Napoca; 

- Un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj; 

- Un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj; 

- Un reprezentant al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 

- Un reprezentant al Universităţii Babes–Bolyai; 

- Un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj. 

 

Acelaşi comitet a susţinut şi procesul aferent European Energy Award. Comitetul 

PAED va fi responsabil de implementarea măsurilor stabilite în PAED şi de atingerea 

ţintelor de CO2.  

În curând va fi înfiinţat şi un compartiment pentru energie. Acest compartiment va fi 

responsabil de coordonarea proiectelor în domeniul energiei, de colectarea datelor 

relevante la nivel central şi de monitorizarea progresului spre atingerea ţintelor. 

Specificaţiile de performanţă au fost stabilite pentru toţi angajaţii primăriei, iar 

furnizorii externi de servicii sunt supuşi unor obligaţii de performanţă stabilite prin 

contractele încheiate. Acestea vor fi completate de aspecte în materie de energie cât 

mai curând posibil. 

4.3.6. Canele de comunicare 

Primăria utilizează următoarele canele pentru comunicarea externă: 

- Pagina web 

- Sistem Informatic Integrat pentru Servicii Online Oferite în Municipiul Cluj-Napoca 

- Conferinţe de presă (staţiile locale de televiziune, operatorii portalurilor de ştiri, 

presa locală) 

- Comunicate de presă 

- Paginile de Facebook şi Twitter ale Primarului 

- Afişe 
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- Revistă (tipărită, distribuită gospodăriilor de 4 ori pe an, tiraj 100.000 exemplare) 

 

Comunicarea internă utilizează platforma online proprie a primăriei (Infocet) şi revista 

pentru personal. 

4.4. Aspecte financiare şi monitorizare 

4.4.1. Surse financiare 

Costurile suportate de primărie pentru atingerea ţintelor de reducere a CO2 până în 

anul 2020 se ridică la circa 180 milioane euro. Fondurile necesare vor proveni din 

următoarele bugete şi fonduri: 

- Bugetul primăriei, zonei metropolitane şi judeţului  

- Fonduri guvernamentale 

- Fonduri internaţionale (adică Uniunea Europeană, Programul de Cooperare 

Elveţiano-Român) 

4.4.2. Monitorizare 

Membrii comisiei de implementare si monitorizare  vor  fi responsabili de 

monitorizarea activităţilor enumerate în Secţiunea 6.  Aceasta va elabora un raport 

anual de progres pentru Comitetul PAED. În plus, un raport privind implementarea va 

fi transmis Convenţiei Primarilor o dată la 2 ani, prezentând progresul curent spre 

implementarea PAED şi efectele măsurilor deja implementate. 

Printre altele, instrumentele aferente European Energy Award vor fi utilizate în 

implementare şi pentru a susţine procesul de monitorizare.  
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5. Inventarul de bază al emisiilor 

5.1. Consumul final de energie 

În anul 2011, consumul final de energie al municipiului Cluj-Napoca s-a ridicat la 

circa 3,4 TWh. Tabel 2 prezintă consumul de energie per sector şi transportator de 

energie. 

 

 
Energie 
electrică 

Energie 
termică/răcire 

Gaze 
naturale 

Motorină  Benzină  Total  

Clădiri, echipamente/facilităţi:         

Clădiri municipale, echipamente/facilităţi     5.413 2.098 281.892 0 0 289.402 

Clădiri terţiare, echipamente/facilităţi 99.690 5.320 649.229 0 0 754.239 

Clădiri rezidenţiale 247.310 163.075 1.224.994 0 0 1.635.380 

Iluminat public municipal 11.263 0 0 0 0 11.263 

Subtotal 363.676 170.493 2.156.115 0 0 2.690.285 

Transport:         

Parcul municipal de vehicule 0 0 0 0 143 143 

Transport public  14.193 0 0 36.734 0 50.927 

Transportul comercial şi privat  0 0 0 300.188 324.145 624.333 

Subtotal 14.193 0 0 336.922 324.288 675.402 

Total 377.869 170.493 2.156.115 336.922 324.288 3.365.687 

Tabel 2   Consumul final de energie al municipiului Cluj-Napoca în anul 2011 (valorile sunt exprimate în 

MWh/a) 

 

5.2.  Emisii de CO2 

Consumul de energie în anul 2011 a cauzat emisii de CO2 de aproape 1 milion tone. 

Valorile emisiilor per sector şi transportator de energie sunt prezentate în Tabel 3. 

 

 

Energie 
electrică 

Energie 
termică/răcir
e 

Gaze 
naturale 

Motorin
ă  

Benzină  Total  

Clădiri, echipamente/facilităţi:         

Clădiri municipale, echipamente/facilităţi 3.795 1.147 56.942 0 0 61.884 

Clădiri terţiare, echipamente/facilităţi 69.883 2.910 131.144 0 0 203.937 

Clădiri rezidenţiale 173.364 89.202 247.449 0 0 510.015 

Iluminat public municipal 7.895 0 0 0 0 7.895 

Subtotal 254.937 93.260 435.535 0 0 783.732 

Transport:         

Parcul municipal de vehicule 0 0 0 0 35 35 
Transport public  9.949 0 0 9.808 0 19.757 
Transportul comercial şi privat  0 0 0 80.150 80.712 160.862 

Subtotal 9.949 0 0 89.958 80.748 180.655 

Total 264.886 93.260 435.535 89.958 80.748 964.387 
Tabel 3   Emisiile de CO2 în municipiul Cluj-Napoca în anul 2011 (valorile sunt exprimate în tone pe an 

(t/a)) 

 

Emisiile de CO2 calculate se bazează pe factorii emisiilor de CO2 prezentaţi în Tabel 

4. 
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Emisiile de CO2 calculate se bazează pe factorii emisiilor de CO2 prezentaţi în Tabel 

4. 

 

Energie 
electrică 

Energie 
termică/răci
re 

Gaze 
naturale 

Motorină  Benzină 

Factorii de emisii de CO2 [în t/MWh] 0,701 0,547 0,202 0,267 0,249 

Tabel 4   Factorii de emisii de CO2 utilizaţi pentru calcularea valorilor prezentate în Tabel 3. 

 

5.2.1. Generarea locală de energie electrică şi emisiile corespunzătoare de CO2 

O cantitate de peste 37 GWh/a de energie electrică a fost generată local în centralele 

de co-generare în anul 2011. S-au utilizat doar gaze naturale ca şi sursă de energie 

(vezi Tabel 5). 

 

Energie 
electrică 
generată 
local 
[MWh/a] 

Sursa de 
energie: 
Gaze 
naturale 
(MWh/a) 

Emisii de 
CO2 [t/a] 

Factorii de emisii de 
CO2 corespunzători 
generării de energie 
electrică în [t/MWh] 

Energie termică şi electrică combinate 37.453 61.019 12.326 0,329 

Total 37.453 61.019 12.326  

Tabel 5   Generarea locală de energie electrică în municipiul Cluj-Napoca în anul 2011 şi emisiile 

corespunzătoare de CO2. 

 

5.2.2. Încălzirea urbană locală şi emisiile corespunzătoare 

O cantitate de circa 293 GWh/a de energie termică a fost generată local în centralele 

electrice şi de termoficare în anul 2011. S-au utilizat doar gaze naturale ca şi sursă 

de energie (vezi Tabel 6). 

 

Energie 
termică 
generată 
local  

[MWh/a] 

Sursa de 
energie: 
Gaze 
naturale 
(MWh/a) 

Emisii de 
CO2 [t/a] 

Factorii de emisii de 
CO2 corespunzători 
producţiei de energie 
termică în [t/MWh] 

Energie termică şi electrică combinate 40.155 30.509 6.163 0,153 

Centrale de termoficare 253.811 431.260 87.115 0,343 

Total 293.966 461.769 93.277   
Tabel 6   Producţia locală de energie termică în municipiul Cluj-Napoca în anul 2011 şi emisiile 

corespunzătoare de CO2. 
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6. Acţiuni şi măsuri planificate până în anul 2020 

Această secţiune prezintă măsurile care au fost planificate în vederea asigurării 
faptului că ţintele de reducere a emisiilor de CO2 vor fi atinse. Măsurile acoperă 
următoarele domenii: 

- Clădiri, echipamente/facilităţi (clădiri municipale, clădiri terţiare, clădiri 
rezidenţiale, iluminat public) 

- Transport (parcul municipal de vehicule, transport public, transport privat şi 
comercial) 

- Producţia locală de energie electrică (din surse fotovoltaice, certificate verzi) 

- Energia termică/răcirea la nivel local (termificare, CHP, centrale termice solare, 
condiţionarea aerului) 

- Urbanism 

- Achiziţii publice 

- Colaborarea cu cetăţenii şi factorii interesaţi 

- Organizare internă 

 

Tabel 7 face o prezentare generală a costurilor preconizate asociate implementării 
măsurilor planificate de Primăria Cluj-Napoca. Pentru perioada 2013-2020, acestea 
se ridică la circa 180 milioane euro, în timp ce costurile anuale recurente reprezintă 
circa 10% din total. Se aşteaptă ca implementarea măsurilor planificate să ducă la o 
reducere de 22% a emisiilor de CO2 şi la economii de energie de circa 20%. În plus, 
cota deţinută de sursele regenerabile de energie în total mix energetic va creşte cu 
8%. 

 

Costuri estimate 
[euro] 

Economii de 
energie 
aşteptate 
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 
regenerabile 
aşteptată 
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 
CO2 
aşteptată 
[t/a] 

Clădiri, echipamente/facilităţi 72.600.000 435.800 0 87.670 

Transport 61.900.000 139.330 0 44.907 

Producţia locală de energie electrică 
1.100.000 

0 38.400 26.900 
1.500.000/a 

Încălzire/răcire la nivel local 22.400.000 88.600 172.500 53.300 

Urbanism 6.040.000 0 0 0 

Achiziţii publice 0 0 0 0 

Colaborarea cu cetăţenii şi factorii 
interesaţi 

1.400.000 
0 0 0 

290.000/a 

Organizare internă 0 0 0 0 

Total 
165.440.000 

663.730 210.900 212.777 

1.790.000/a 

Reducere în %   20%   22% 

Tabel 7   Prezentarea generală a costurilor şi efectelor preconizate ale măsurilor planificate 
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6.1. Clădiri, echipamente şi facilităţi 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri estimate 
[euro] 

Economii de 
energie 

aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia de 
energie din 

surse 
regenerabile 

aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

1 Clădiri municipale, 
echipamente/facilităţi 

Renovarea a 71 de şcoli şi 
grădiniţe (21 reabilitare termică, 20 
modernizare sursă de încălzire, 30 
reabilitare termică + modernizare 
sursă de încălzire) 

Compartiment tehnic 2013-2020 70.000.000 85.000 0 17.000 

2 Clădiri municipale, 
echipamente/facilităţi 

Sistem de iluminat eficient din 
punct de vedere energetic în 
clădirile municipale (LED) 

Compartiment tehnic 2013-2016 1.000.000 400 0 300 

3 Clădiri municipale, 
echipamente/facilităţi 

Auditul energetic al tuturor clădirilor 
municipale 

Compartiment tehnic 2013 0 0 0 0 

4 Clădiri municipale, 
echipamente/facilităţi 

Conceptul de renovare Compartiment tehnic 2013 0 0 0 0 

5 Clădiri terţiare 
(nemunicipale), 
echipamente/facilităţi 

Renovarea/reabilitarea unui 
procent de 3% din clădirile terţiare 
în fiecare an se va realiza prin 
accesarea unor fonduri în condiţii 
favorabile (ex. măsurile 53, 55); 
diferite măsuri de comunicare (ex. 
măsurile 51, 57, 58, 60); programe 
naţionale de finanţare şi finanţare 
UE. Valorile reprezintă energie 
termică sub forma încălzirii spaţiilor 
şi a apei calde. 

Proprietarii de clădiri 2013-2020   100.000 0 20.000 
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6 Clădiri rezidenţiale Renovarea/reabilitarea unui 
procent de 3% din clădirile 
rezidenţiale în fiecare an (blocuri 
de locuinţe şi case). Se va realiza 
prin accesarea unor fonduri în 
condiţii favorabile (ex. măsurile 53-
55); diferite măsuri de comunicare 
(ex. măsurile 51, 57, 60); programe 
naţionale de finanţare şi finanţare 
UE. Valorile reprezintă energie 
termică sub forma încălzirii spaţiilor 
şi a apei calde. 

Proprietarii de 
clădiri/apartamente 

2013-2020   250.000 0 50.000 

7 Iluminat public municipal Introducerea telemanagementului 
pentru iluminatul public (reducerea 
gradată a intensităţii, întreruperea 
pe timp de noapte). 

Compartiment tehnic + 
EnergoBit + Elin GmbH 

2013 200.000 100 0 70 

8 Iluminat public municipal 1.358 becuri cu LED pentru 
iluminatul public 

Compartiment tehnic 2013 1.400.000 300 0 300 
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6.2. Transport 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

9 Parcul municipal de vehicule Standarde energetice înalte pentru 
noile vehicule din parcul auto 
public 

Compartiment tehnic + 
Compartiment 
administrativ 2013 0 0 0 0 

10 Parcul municipal de vehicule Înlocuirea a 3 maşini de poliţie Compartiment tehnic 2013-2017 100.000 30 0 7 

11 Parcul municipal de vehicule Monitorizarea consumului de 
combustibil al parcului public de 
vehicule 

Compartiment 
administrativ 

2013 0 0 0 0 

13 Transport public 12 autobuze electrice noi pentru 
transportul public (înlocuirea 
vechilor autobuze diesel) 

RATUC + 
Compartiment tehnic 

2013 5.400.000 1.600 0 300 

14 Transport public 12 troleibuze articulate noi 
(înlocuirea vechilor autobuze 
diesel) 

RATUC + 
Compartiment tehnic 

2014 6.200.000 1.700 0 200 

15 Transport public 4 tramvaie noi (înlocuirea vechilor 
tramvaie) 

RATUC + 
Compartiment tehnic 2014 5.900.000 200 0 100 

16 Transport public Prelungirea cu 7 km a liniei de 
tramvai către Floreşti  

RATUC + 
Compartiment tehnic 2013-2015 6.400.000 0 0 0 

17 Transport public Modernizarea secţiunii liniei de 
tramvai Mănăştur - Piaţa Gării 

RATUC + 
Compartiment tehnic 2014-2014 17.000.000 300 0 200 

18 Transport public Modernizarea secţiunii liniei de 
tramvai Piaţa Gării - Bulevardul 
Muncii 

RATUC + 
Compartiment tehnic 

2013-2014 15.000.000 300 0 200 

19 Transport public Introducerea sistemului de bilete 
electronice pentru transportul 
public  

RATUC + 
Compartiment tehnic 

2013-2014 1.000.000 0 0 0 

20 Transportul comercial şi 
privat 

Reducerea cu 3% a transportului 
privat în zona oraşului ca urmare a 
implementării măsurilor 13-19, 21-
25, 44-47, 57-58, 60 

Compartiment tehnic + 
Compartiment PR + 
Compartiment urbanism 
+ proprietarii de maşini 

2013-2020  15.000 0 3.800 

21 Transportul comercial şi 
privat 

Înlocuirea periodică a vechilor 
maşini personale cu maşini mai 
eficiente 

Proprietarii de maşini 
personale 

2013-2020  120.000 0 40.000 

22 Transportul comercial şi 
privat 

Zone cu restricţii de viteză Compartiment tehnic + 
Compartiment 

siguranta circulatiei, 2013-2015 1.000.000 200 0 100 
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retele urbane si 
transport local 

23 Transportul comercial şi 
privat 

Reţea de puncte de self-service 
pentru închirierea de biciclete (51 
de puncte de închiriere, 500 
biciclete, 35 km de noi rute şi 
benzi dedicate pentru biciclişti 
semnalizate) 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2013 3.900.000 0 0 0 

24 Transportul comercial şi 
privat 

Sistemul Park&Ride (parchează şi 
călătoreşte): realizarea de noi 
parcări în cartierele municipiului 
care să fie în imediata apropiere a 
rutelor de transport public. 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2014-2017 
urmează a 

fi evaluat 0 0 0 

25 Transportul comercial şi 
privat 

Proiect de parteneriat public-privat 
pentru introducerea ofertelor de 
folosire în comun a maşinilor 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2013-2016 0 0 0 0 
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6.3. Producţia locală de energie electrică 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate 
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată 
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

26 Fotovoltaic O centrală fotovoltaică de 10 MW 
pe o suprafaţă de 197,86 ha. 
Municipiul va beneficia de 30% din 
producţia totală. 

Compartiment tehnic 2013-2014 0 0 3.500 2.500 

27 Fotovoltaic 2 centrale fotovoltaice, 370 kW 
(staţii de încărcare pentru 
autobuzele electrice de transport în 
comun) 

RATUC 2013 700.000 0 400 300 

28 Fotovoltaic Centrale fotovoltaice de 150 kW pe 
clădirile municipale 

Compartiment tehnic 2013-2017 300.000 0 1.600 1.100 

29 Fotovoltaic Centrale fotovoltaice pe clădirile 
terţiare 

Proprietarii de clădiri 2013-2020 0 0 1.100 800 

30 Fotovoltaic Centrale fotovoltaice pe clădirile 
rezidenţiale (30% prin programul 
de finanţare) 

Proprietarii de 
clădiri/apartamente 

2014-2016 0 0 1.800 1.200 

31 Certificate verzi Achiziţia de certificate verzi 
româneşti pentru acoperirea 
necesarului de energie a clădirilor 
şi facilităţilor municipale, 
iluminatului public şi transportului 
public (pentru a suplimenta 
centralele municipale de generare 
de energie). Cost: 50 euro/MWh 
(hidrocentrale), recurent anual 
până la momentul când va 
generarea municipală de energie 
din surse regenerabilă va fi 
suficientă. 

Compartiment tehnic 2013 1.500.000/a 0 30.000 21.000 

32 Alimentarea cu energie 
electrică 

Primăria va colabora cu alte 
primării şi va promova capacitatea 
tuturor consumatorilor din 
municipiu de a-şi alege mixul 
energetic. 

Compartiment strategie 2013-2020 0 0 0 0 



Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă 2011-2020  Cluj Napoca 

 22 

6.4. Încălzirea şi răcirea la nivel local 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

33 Energie termică şi electrică 
combinate 

2 centrale de co-generare 
descentralizate 

RAT 2014-2015 1.600.000 2.000 0 1.400 

34 Energie termică şi electrică 
combinate 

Recuperarea gazelor din depozitul 
de deşeuri şi centrala de co-
generare 

Primaria Municipiului 
Cluj Napoca 

2013 urmează a 
fi evaluat 

0 urmează a fi 
evaluat 

urmează a fi 
evaluat 

35 Energie termică şi electrică 
combinate 

Centrală pe biomasă în noul 
depozit de deşeuri (inclusiv 
biomasă din deşeuri) 

Primaria Municipiului 
Cluj Napoca 

2013 urmează a 
fi evaluat 

0 urmează a fi 
evaluat 

urmează a fi 
evaluat 

36 Reţeaua de termoficare Renovarea reţelei primare (de 
transport). Reducerea pierderilor 
de la 35% la 15%. 

RAT 2013-2016 

16.000.000 

60.000 0 12.000 

37 Reţeaua de termoficare Renovarea reţelei secundare (de 
distribuţie). Reducerea pierderilor 
de la 20% la 10%. 

RAT 2013-2016 26.000 0 5.000 

38 Centrale termice solare 10 centrale termice solare pe 
centralele de încălzire centrale 

RAT 2014 1.100.000 0     

39 Centrale termice solare 5.000 mp de panouri solare pe 
clădirile municipale 

Compartiment tehnic 2013-2017 3.200.000 0 2.500 500 

40 Centrale termice solare 240.000 mp de panouri solare pe 
clădirile rezidenţiale 

Proprietarii de 
clădiri/apartamente 

2013-2020   0 120.000 24.000 

41 Centrale termice solare 100.000 mp de panouri solare pe 
clădirile terţiare 

Proprietarii de clădiri 2013-2020     50.000 10.000 

42 Răcire Înlocuirea a aproximativ 500 de 
unităţi de condiţionare a aerului din 
clădirile municipale cu unităţi mai 
eficiente. 

Compartiment tehnic 2013-2020 500.000 600 0 400 

43 Căldură industrială Evaluarea potenţialului căldurii 
reziduale industriale în zona 
municipiului 

Compartiment strategie 2013 0 0 0 0 
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6.5. Urbanism 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

44 Planificarea 
transportului/mobilităţii 

Elaborarea unui plan complex al 
mobilităţii 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2013 40.000 0 0 0 

45 Planificarea 
transportului/mobilităţii 

Extinderea reţelei de benzi 
separate de autobuz 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2014-2017 6.000.000 0 0 0 

46 Planificarea 
transportului/mobilităţii 

Implementarea de politici publice 
pentru reducerea traficului în 
centrul oraşului 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2013-2017 0 0 0 0 

47 Planificarea 
transportului/mobilităţii 

Majorarea tarifelor de parcare în 
centrul oraşului 

Compartiment tehnic + 
Compartiment strategie 

2013 0 0 0 0 

48 Standarde pentru renovarea 
şi dezvoltarea de clădiri noi 

Cerinţe energetice minime pentru 
ofertanţi  

Compartiment tehnic 
(achiziţii publice) 

2013 0 0 0 0 

49 Standarde pentru renovarea 
şi dezvoltarea de clădiri noi 

Standarde energetice înalte 
(eficienţă şi surse regenerabile) 
pentru noile clădiri municipale şi 
marile lucrări de renovare 

Compartiment tehnic + 
Compartiment urbanism 

2013 0 0 0 0 

 

 

6.6. Achiziţii publice 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

50 Cerinţe/standarde de 
eficienţă energetică 

Ghid pentru achiziţiile verzi ale 
primăriei: produse foarte eficiente 
din punct de vedere energetic, 
materiale reciclate  

Compartiment achiziţii 
publice + Compartiment 
tehnic 

2013 0 0 0 0 
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6.7. Colaborarea cu cetăţenii şi factorii interesaţi 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

51 Servicii de consiliere Intensificarea consultărilor cu 
proprietarii de clădiri 

Compartiment urbanism 2014-2020 0 0 0 0 

52 Suport financiar şi 
împrumuturi nerambursabile 

Subvenţii pentru panourile 
fotovoltaice de pe clădirile 
rezidenţiale şi terenuri (30% din 
costurile investiţiei) 

Compartiment financiar 2014-2016 1.000.000 0 0 0 

53 Suport financiar şi 
împrumuturi nerambursabile 

Cooperarea cu băncile locale. 
Credite cu dobândă mică pentru 
centrale termice solare sau 
fotovoltaice şi reabilitarea termică a 
clădirilor. Promovarea activă a 
ofertelor prin intermediul primăriei. 

Compartiment PR + 
băncile locale 

2013-2020 400.000 0 0 0 

54 Suport financiar şi 
împrumuturi nerambursabile 

Subvenţii pentru auditurile 
energetice şi certificatele de 
performanţă energetică pentru 200 
blocuri de apartamente.  

Compartiment financiar 2013-2020 1.300.000 0 0 0 

55 Suport financiar şi 
împrumuturi nerambursabile 

50% reducere la impozitul pe 
proprietate pentru proprietarii 
clădirilor verzi 

Compartiment financiar 2013-2020 2.000.000 0 0 0 

56 Conştientizare şi relaţionare 
locală 

Conceptul de comunicare. 
Punctează ce anume trebuie 
comunicat, când, către cine şi în ce 
manieră. 

Compartiment PR 2013 0 0 0 0 

57 Conştientizare şi relaţionare 
locală 

Cooperare cu investitori 
profesionişti (congres pe tema 
energiei, climatului şi aspectelor 
relevante ale mobilităţii, 2 zile pe 
an) 

Compartiment urbanism 
+ Compartiment 
patrimoniu 

2013-2020 200.000 0 0 0 
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58 Conştientizare şi relaţionare 
locală 

Cooperare strânsă cu domeniul 
industrial şi mediul de afaceri 
(congres pe tema energiei, 
climatului şi aspectelor relevante 
ale mobilităţii, 1 zi pe an) 

Investitori + 
Compartiment investitori 
străini 

2013-2020 100.000 0 0 0 

59 Conştientizare şi relaţionare 
locală 

Campanie de comunicare pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor 

Companii private de 
colectare a deşeurilor + 
Compartiment PR 

2013-2020 80.000/a 0 0 0 

60 Conştientizare şi relaţionare 
locală 

Campanii de conştientizare în 
probleme de energie (Ziua Energiei 
şi Ziua Mobilităţii, o dată pe an) 

Compartiment energie + 
Compartiment PR 

2013-2020 200.000/a 0 0 0 

61 Formare şi educaţie Cursuri avansate de formare în 
domeniul energiei pentru angajaţii 
primăriei  

Compartiment energie 2013-2020 10.000/a 0 0 0 

62 Formare şi educaţie Distribuirea de manuale privind 
bunele practici de mediu şi 
economisirea de energie către 
angajaţii primăriei 

Compartiment energie 2013 0 0 0 0 

 

6.8. Organizare internă 

Nr. Domenii de acţiune Acţiuni/măsuri cheie 

Compartiment, 
persoană sau 

companie 
responsabilă 

Perioada de 
implementare 

Costuri 
estimate 

[euro] 

Economii 
de energie 
aşteptate  
[MWh/a] 

Producţia 
de energie 
din surse 

regenerabile 
aşteptată  
[MWh/a] 

Reducerea 
emisiilor de 

CO2 
aşteptată 

[t/a] 

63 Organizare internă Un nou compartiment de energie 
cu personal specializat (eficienţă 
energetică, surse regenerabile, 
monitorizare, strategii, comunicare, 
evenimente, formare avansată) 

Compartiment RU 2013 0 0 0 0 

64 Organizare internă Alocarea de responsabilităţi privind 
monitorizarea consumului de 
energie (clădiri publice, zona 
oraşului, ...) 

Compartiment energie + 
Compartiment RU 

2013 0 0 0 0 
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Anexă 

Listă anexe 

Anexa 1 - Comitetul PAED 

Anexa 2 - Scrisoare de recunoaştere (European Energy Award) 
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Anexa 1 - Comitetul PAED 
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Anexa 2 - Scrisoare de recunoaştere (European Energy Award) 
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