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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul 

Giurgiu”, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici asociați proiectului 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23859 din 09 decembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23861 din 09 decembrie 2022 al Direcției Achiziții publice și 

investiții - Compartimentul Investiții; 

- raportul de specialitate nr.23862 din 09 decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare 

regională; 

- avizul nr.196/13.12.2022 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.135/13.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.47/13.12.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.41 din 09.12.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), 

art.197 alin.(l), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ghidului solicitantului – Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de 

energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în 

cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul 

specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale; 

- prevederile Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 (1) Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din 

județul Giurgiu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 

utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse 

regenerabile la nivelul autorităților publice locale. 

 (2) Se aprobă lista celor 7 clădiri pentru care autoritatea contractanta 

intenționează eficientizarea energetică prin montarea de surse de energie regenerabila în cadrul 

proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor 

clădiri din județul Giurgiu”, în cuantum de 9.100.499,08 lei (inclusiv TVA). 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a județului Giurgiu, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a 
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proiectului, în cuantum de 2.051.432,08 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea 

eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”. 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli al județului Giurgiu. 

Art.5 Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați 

acestuia, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului care 

decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de atenuare/compensare a 

unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele costuri sunt necesare pentru 

implementarea proiectului. 

Art.7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.8 Se aprobă Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) al Consiliului 

Județean Giurgiu, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9 (1) Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, Președintele Consiliului Județean 

Giurgiu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele și pentru județul 

Giurgiu. 

 (2) Reprezentantul legal al Consiliului Județean Giurgiu în relaţia cu Autoritatea 

de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru derularea 

proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu” este 

Președintele acestuia care, potrivit legii, are dublă calitate de autoritate publică executivă a 

administraţiei publice locale şi de ordonator principal de credite. 

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții și Compartimentului 

Dezvoltare regională pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE,  

  Dumitru Beianu 

          CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,14 decembrie 2022 

Nr.320 
Adoptată cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 



Anexa nr.1  

la Hotărârea nr.320/14.12./2022  

a Consiliului Județean Giurgiu  

 

 

Nr. 

crt. 
Adresa clădirii publice 

Instituția care 

funcționează în clădirea 

publică 

Documente privind 

demonstrarea 

drepturilor de 

proprietate 

1 

Județul Giurgiu, municipiul 

Giurgiu, Bulevardul București, 

nr. 18 

Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu 

CF 32130 Giurgiu 

2 
Județul Giurgiu, localitatea 

Izvoru, strada Principală, nr. 66 

Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

CF 33348 Vânătorii 

Mici 

3 

Județul Giurgiu, localitatea 

Tântava, strada Tufan, nr. 440 

Centrul de abilitare şi 

reabilitare pentru persoane 

adulte cu dezabilități 

Tântava 

CF 32842 Grădinari 

4 
Județul Giurgiu, localitatea 

Hotarele, str. Măceșului, nr. 9 

Centrul de asistență socială 

Hotarele 

CF 30734 Hotarele 

5 

Județul Giurgiu, localitatea 

Mironești, strada Căminului, 

nr. 7 

Căminul pentru persoane 

vârstnice Mironești 

CF 30048 Gostinari 

6 
Județul Giurgiu, localitatea 

Oncești, strada Bisericii, nr. 23 

Căminul pentru persoane 

vârstnice Oncești 

CF 30019 Stănești 

7 
Județul Giurgiu, localitatea 

Singureni 

Căminul pentru persoane 

vârstnice Singureni 

CF 31498 Singureni 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Aurelia Brebenel 
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Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
 
Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării 
energiei regenerabile 
 
Obiectivul specific 11.2: -Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate 
autorităților administrației publice locale 
 
Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile 
pentru consum propriu la nivelul APL 
 
Titlul proiect: ÎMBUNTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A UNOR CLĂDIRII DIN JUDEȚUL 
GIURGIU” 

 
 

NOTA! 

Proiectele pot cuprinde măsuri privind producția de energie din RES pentru unul sau mai 

multe imobile și / sau iluminat public. Analiza energetică va evidența toate aceste aspecte 

pentru claritate.  

Anexa 9    Analiză energetică 
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Rezumat Indicatori tehnico-economici 

 

Indicator Denumire 

Unitate 
de 
măsură 

Valoare rezultata din Analiza 
energetica 

Investiție valoarea totală a investiției 
Lei cu TVA  

9 100 499.08 

VAS 

cuantumul/valoarea contribuției 
din fonduri nerambursabile 
solicitată pentru proiect 

Euro (la 
cursul de 
4.9481 

lei/euro) 1 552 734.66 

Pi* 

putere instalată din surse 
regenerabile de energie 
realizată prin proiectul de 
investiții 

kW 

850.00 

GESr 

emisii de gaze cu efect de seră, 
exprimat în   pentru anul de 
referință (2021), fără 
implementarea proiectului; 

tone 
echivalent 

CO2 
571.00 

GSE1 

emisii de gaze cu efect de seră, 
pentru primul an calendaristic 
după realizarea proiectului 

tone 
echivalent 

CO2 233.80 

Q 

producția anuală de energie 
verde realizată cu ajutorul 
echipamentelor de producție 
sau a capacităților de producție 
realizate prin intermediul 
investițiilor  

kWh/an 

1 021 615.00 

Cp* 

capacitatea instalată a 
echipamentelor puse în 
funcțiune cu ajutorul investiției 
realizate 

kW 

850.00 

 

Notă: 

Indicatorul Pi (putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții) 

și indicatorul Cp (capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției 

realizate) vor avea aceeași valoare.   
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Secţiunea I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI 

 
Se vor furniza date cu privire la: 

 Denumirea entității1; 
Consililul Județean Giurgiu 

 Scurtă descriere a entității; 
Consiliul Județean Giurgiu este autoritatea administrației publice locale din România, 
constituită la nivelul județului Giurgiu, pentru coordonarea activității consiliilor 
comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. 
https://cjgiurgiu.ro/ 

 Forma de organizare; 
Administrație publică 

 Numele complet al reprezentantului legal 
Dumitru Beianu - președinte 

 Localizare, adresa sediului social (principal)– unde este cazul; 
Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr 10; 

 Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică); 
4938042 

 Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică). 
Nu este cazul. 

 

Secţiunea II. Date despre expertul independent care a realizat analiza energetică 

Nume/ prenume/ nr. autorizație emisă/ valabilitate autorizație/ experiență 
Ing. NICOLETA ARDELEAN – Inginer proiectant 
- Autorizatie ANRE, grad IIIA, nr. 201911671 din 20.04.2019 
- Diploma de studii aprofundate în specializarea PROIECTAREA ASISTATĂ PE CALCULATOR ÎN 
INGINERIA ELECTRICĂ nr. 0005843 din 2005 
- Certificat de absolvire pentru ocupația INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE 
SOLARE, nr. 004361 din  2020 
- Certificat de absolvire pentru ocupația FORMATOR nr. 00250408 din 2016 (predau cursuri 
de formare Instalatori sisteme fotovoltaice cod COR 741103 și Electrician constructor cod COR 
7137.2.1) 
Copiile respectivelor autorizații sunt anexate la prezenta analiză. 
Experiență în proiectare și studii fezabilitate sisteme fotovoltaice. Relizat proiecte și 
consultanță pentru sisteme fotovoltaice pentru finanțări europene: Electric UP, PNNR, AFM.  
Electric UP: proiecte pentru sisteme fotovoltaice montate pe acoperiș cu puteri între 30 kWp 
și 120 kWp. 
PNNR:  realizare studii fezabilitate pentru parcuri fotovoltaice cu puteri instalate de peste 50 
MWp. 
AFM: Consultanță și depunere proiecte. 
Experiență cu diverse softuri de simulare și proiectare sisteme fotovoltaice: PVGIS, 
Helisoscope, PVCASE. 
 

                                                           
1 Prin entitate se înțelege societate comercială/ instituție/autoritate publică/ONG. 

https://cjgiurgiu.ro/
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Secţiunea III. Identificarea imobilului și/sau activitatea economică supuse analizei 
energetice 

Identificarea perimetrului analizei. 
 
Prin perimetru se înțelege clădirile publice și/sau sistemul de iluminat public, sau parte 
componentă a acestuia, care fac obiectul analizei energetice pentru măsurile destinate 
promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul APL 
 
Acest perimetru va fi stabilit astfel încât să fie relevant față de proiectul propus și efectele 
acestui proiect (locurile in care consumul de energie va fi asigurat, cel puțin parțial, din surse 
regenerabile dezvoltate prin proiect). 
 
Această descriere va fi corelată inclusiv cu secțiunea V la prezenta analiză în funcție de 
producerea de energie din resurse regenerabile pentru consum propriu.   
 
Pentru fiecare clădire publică inclusă în proiect, solicitantul va prezenta documentele ce atestă 
drepturile reale/de creanță solicitate conform prezentului ghid.  
 

Nr. 
crt. 

Adresa clădirii publice Instituția care funcționează 
în clădirea publică 

Documente privind 
demonstrarea 
drepturilor reale/de 
creanță 

1 Județul Giurgiu, municipiul 
Giurgiu, bulevardul 
București, nr. 18 

Spitalul Județean de Urgență 
Giurgiu 1 

 
CF 32130 Giurgiu 

2 Județul Giurgiu, municipiul 
Giurgiu, bulevardul 
București, nr. 18 

Spitalul Județean de Urgență 
Giurgiu 2 

 
CF 32130 Giurgiu 

3 Județul Giurgiu, localitatea 
Izvoru, strada Principală, nr. 
66 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie Izvoru 

CF 33348 Vânătorii 
Mici 

4 Județul Giurgiu, localitatea 
Tântava, strada Tufan, nr. 
440 

Centrul de abilitare şi 
reabilitare pentru persoane 
adulte cu dezabilități 
Tântava 

 
CF 32841 Grădinari 

5 Județul Giurgiu, localitatea 
Hotarele, str. Măceșului, nr. 9 

Centrul de asistență socială 
Hotarele 

CF 30734 Hotarele 

6 Județul Giurgiu, localitatea 
Mironești, strada Căminului, 
nr. 7 

Căminul pentru persoane 
vârstnice Mironești 

CF 30048 Gostinari 

7 Județul Giurgiu, localitatea 
Oncești, strada Bisericii, nr. 
23 

Căminul pentru persoane 
vârstnice Oncești 

CF 30019 Stănești 

8 Județul Giurgiu, localitatea 
Singureni 

Căminul pentru persoane 
vârstnice Singureni 

CF 31498 Singureni 
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Secţiunea IV. Analiza situației existente privind consumul energetic 

Analiza situației existente se referă la consumul de energie în perimetrul stabilit de mai sus, 
pe o perioadă relevantă și reprezentativă. 
 
Rezultatele analizei situației existente vor fi în principal: 

- cuantificarea consumului de energie, 
- cuantificarea emisiilor rezultante de gaze cu efect de seră. 

Consumul de energie primară va fi caracterizat și cuantificat pe perioade relevante (ore, zile 
ale săptămânii, luni, etc). 
Emisiile de CO2 vor fi calculate luând în considerare următoarele valori: 0,33 tone CO2 pe 
MWh electric; 0,202 tone CO2 pe MWh gaz; 0,364 tone CO2 pe MWh cărbune. 
Consumul de energie și cantitatea de emisii vor fi puse în relație cu nivelul de activitate în 
perimetrul stabilit și va fi analizată legătura de proporționalitate între consumul de energie / 
emisii și nivelul de activitate. 
De asemenea, va fi prezentată metoda folosită pentru măsurare / stabilire a consumului de 
energie și a emisiilor aferente. 
 
În cazul unor clădiri achiziționate sau renovate după data de 01.01.2021, analiza energetică 
se va baza pe date de consum înregistrate după data de achiziționare / renovare a clădirii. 
Dacă perioada între data de achiziționare / renovare și data de depunere a cererii de finanțare 
este mai scurtă de un an, se va estima consumul pentru perioada lipsă. Estimarea va fi 
fundamentată temeinic. La fel se va proceda în cazul în care sistemul de iluminat public a fost 
instalat / modernizat după data de 01.01.2021. 
 
Va fi stabilită valoarea GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în tCO2 pentru anul de 
referință (2021), fără implementarea proiectului, folosită în criteriul C2): Reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Cuantificarea acestei valori va fi însoțită de o descriere detaliată a 
metodei de stabilire a emisiilor. Conversia emisiilor în tone CO2 echivalent se va face în 
conformitate cu anexa la prezentul document. 
 
Cuantificarea consumului de energie (anul 2021) 

Nr. 
crt. 

Instituția care funcționează în clădirea 
publică 

Consumul anual 
(MWh/an) 

Metoda folosită 
pentru măsurare  

1 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 1 116.50 Facturi consum 

2 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 2 84.6 Facturi consum 

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 235.9 Facturi consum 

4 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 
persoane adulte cu dezabilități Tântava 

43.5 Facturi consum 

5 Centrul de asistență socială Hotarele 68.5 Facturi consum 

6 Căminul pentru persoane vârstnice 
Mironești 

52.4 Facturi consum 

7 Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 68.4 Facturi consum 

8 Căminul pentru persoane vârstnice 
Singureni 

60.1 Facturi consum 

TOTAL CONSUM anul 2021 1730.20 Facturi consum 

Cuantificarea emisiilor rezultante de gaze cu efect de seră 
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Se va lua în considerare factorul de emisii 0.33 tone CO2 pentru fiecare MWh consumat. 
 

Nr. 
Crt. 

Instituția care funcționează în clădirea 
publică 

Consumul anual 
(MWh/an) 

Emisii CO2 

1 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 1 116.50 368.50 

2 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 2 84.60 27.90 

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 235.90 77.90 

4 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 
persoane adulte cu dezabilități Tântava 

43.50 14.40 

5 Centrul de asistență socială Hotarele 68.50 22.60 

6 Căminul pentru persoane vârstnice 
Mironești 

52.40 17.30 

7 Căminul pentru persoane vârstnice 
Oncești 

68.40 22.60 

8 Căminul pentru persoane vârstnice 
Singureni 

60.10 19.80 

TOTAL emisii CO2, anul 2021 571.00 
 

Secţiunea V. Oportunitatea proiectului și intervențiile propuse a fi realizate în 
cadrul proiectului 

Se va stabili obiectul proiectului propus astfel încât sursa de energie regenerabilă să fie 
eficientă și să permită preluarea unei părți sau a întregului consum propriu la nivelul 
perimetrului identificat. 
Astfel, va fi definită oportunitatea proiectului.  
 
Proiectul poate cuprinde una sau mai multe intervenții de mai jos:  

A. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie 
din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice 
locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile 
fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde 
există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie 
regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, cu excepția biomasei.  

B. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de 
energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru consumul propriu al 
autorităților publice locale. 

 
Prezenta analiza energetică a proiectului va fi însoțită de calculele energetice și justificările 
aferente care vor stabili valorile calculate pentru criteriile de evaluare aferente prezentului 
ghid. 
 
 
 
Se vor prezenta următoarele: 

- studiu de soluție, inclusiv studiu de însorire în cazul panourilor fotovoltaice, studiu de 
vânt pentru eoliene, studiu geologic pentru geotermal, etc 
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- în cazul folosirii unor terenuri pentru amplasarea instalațiilor: 
o documente care atestă dreptul de proprietar/superficiar/administrator/titular 

al unui drept de folosință/concesionar 
o dovada respectării legislației (în special Legii 18/1991 cu completările și 

modificările ulterioare) cu privire la categorii de teren. 
- informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului 

de consum şi de producere, în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, 
- actul de reglementare în domeniul mediului (după caz: clasarea notificării, procedura 

simplificată de avizare, acord de mediu). 
 
Având în vedere faptul că prin proiect se urmărește acoperirea consumului propriu de energie 
la nivelul APL-urilor, cantitatea de energie produsă va trebui să fie justificată în raport cu 
necesarul de energie pentru consum propriu, astfel încât cantitatea de energie verde produsă 
să nu depășească consumul propriu. Soluțiile propuse, acolo unde este cazul, sunt 
dimensionate exclusiv la consumul propriu aferente perimetrului analizat în cadrul prezentei. 
 
Va fi stabilită valoarea Pi, folosită în criteriul C1): Valoarea contribuției din fonduri 
nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru 
consum propriu (VSER), unde Pi este puterea instalată din surse regenerabile de energie 
realizată prin proiectul de investiții, exprimată în kW.  
 
Va fi stabilită valoarea investiției. Această valoarea va fi prezentată în lei fără TVA și în lei cu 
TVA. 
 
Va fi stabilită valoarea VAS, cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile 
solicitată pentru proiect, exprimat în Euro (la cursul de 4.9481 lei/euro) 
 
Consiliul Județean Giurgiu dorește implementarea unei proiect ce vizează realizarea unor 
capacități de producere a energiei electrice din energie solară pentru furnizarea energiei 
necesare clădirilor publice  în vederea reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea 
unor surse energetice regenerabile disponibile local și instalarea unor pompe de căldura 
pentru efiecintizarea consumului energetic al clădirilor. 
 
Obiectivul principal este realizarea unor noi capacități de producție de energie electrică din 
surse regenerabile de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu, astfel se vor instala 
opt sisteme fotovoltaice independente, montate pe acoperișul clădirilor.   
 
Un alt obiectiv urmărit prin această finațare este reducerea necesarului energetic din surse 
convenționale, astfel se vor înlocui o parte din instațiile de producere agent termic  și apă 
caldă menajeră prin metode conventionale, cu pompe de caldură. Ținând cont de 
randamentul foarte mare al pompelor de căldură moderne, cu un COP de peste 3,  cu 
certitudine se justifică instalarea acestora. 
 
 
Principalul rezultat urmărit este: 
- creșterea nivelului de independență energetică a autorității publice locale prin 
obținerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia. 
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Acest rezultat va contribui şi la: 
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 
rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi 
termice din surse regenerabile mai puţin exploatate. 
 - reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de 
combustibili fosili consumaţi în fiecare an. 
 

Energia solară, cea mai curată şi sigură sursă de energie de care putem dispune, poate 
să asigure  o cantitate de energie de circa 15.000 de ori mai mare decât necesarul populației 
la nivel mondial, ceea ce o face să fie o alternativă pe termen lung. 
Dintre diversele energii curate obținute din surse regenerabile care nu au impact negativ 
asupra ecosistemul, cea fotovoltaică este cu siguranţă cea care oferă cele mai multe avantaje 
atât economice cât și de protecție a mediului înconjurator. 
Romania se află în zona europeană B de însorire, ceea ce conferă locuitorilor avantaje reale 
pentru a economisi energie termică dacă se utilizează energia solară. În funcție de zona 
geografică România este împărțită în trei zone princilape însorite: 
- zona roșie (>1650kWh/mp/an) - zona de sud, respectiv Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul 
Moldovei; 
- zona galbenă (1300-1450 kWh/mp/an) – regiunile carpatice și subcarpatice ale Munteniei, 
Transilvania, mijlocul și partea de nord a Moldovei și întreg Banatul; 
- zona albastră  (1150-1300kWh/mp/an) – regiunile de munte. 
         

Analizând  harta solară a  Europei și considerând energia solară medie în kwh/ m², se constată 
că România se află în zona europeană de însorire „B”, corespunzător unei radiații  de 1350 -
1650 kWh / m2 . 

 
Se propune realizarea unor instalații fotovoltaice montate pe acoperișurile clădirilor publice 
din tabelul de mai jos și instalarea unor pompe de cladură. 
 
Descrierea investiției: 
- Pentru clădirile publice, amplasarea panourilor fotovoltaice se va realiza pe 
acoperișurile proprii. Toate clădirile publice sunt dotate cu instalații interioare de energie 
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electrică și sunt racordate la rețeaua de distribuție locală. Racordarea instalațiilor noi 
fotovoltaice se va realiza în tablourile electrice existente. 
-  Instalarea a douăzeci și unu de pompe de căldura care vor furniza agent termic și apa 
caldă menajeră.  
 
Amplasamentul investiție: 

Denumire amplasament Sistem fotovoltaic Pompe caldura 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 500 kw - 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 80 kw - 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 120 kw - 

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 
persoane adulte cu dezabilități Tântava 

30 kw 4x16 kw 

Centrul de asistență socială Hotarele 30 kw 4x16 kw 

Căminul pentru persoane vârstnice Mironești 30 kw 4x16 kw 

Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 30 kw 3x16 kw 

Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 30 kw 6x16 kw 

 
 
 
Schema tehnologică de principiu a sistemelor fotovoltaice propuse: 
 

 
 
Studiul de soluție și de însorire se va  realiza utilizând aplicația PVIGIS Sarah, aplicație care 
utilizează baza de date a radiației solare la nivel european. Se va  întocmi studiul și graficul 
de producție pentru fiecare sistem fotovoltaic propus, 8 (opt) sisteme fotovoltaice 
amplasate pe acoperișurile clădirilor. 
În conformitate cu locaţia stabilită s-au introdus datele de intrare în programul de simulare. 
Aceste date se referă la: coordonatele geografice privind locaţia respectivă, orientarea și 
unghiul de montaj al panourilor, tipul structurii și puterea sistemului propus pentru 
instalare. 
 
Pe baza coordonatelelor geografice s-au calculat valorile medii ale radiaţiei globale în zona 
unde se va utiliza sistemul fotovoltaic pentru fiecare lună a anului. În graficul şi tabelelul 
privind radiația solară sunt date valorile densităţii energiei radiante incidente pe o suprafaţă 
orizontală. În scopul proiectării unei instalaţii fotovoltaice, este necesar să se cunoască, 
pornind de la valorile densităţii enegiei radiante incidente pe o suprafaţă orizontală, 
densitatea energiei radiante incidente pe o suprafaţă înclinată.  
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În analiză se prezintă rezultatele simulării privind radiația solară și cantitatea de energie 
produsă la nivel de generator fotovoltaic pe luni și pe an.  
 
Cantitatea de energie radiantă transmisă de soare variază în timp (o dată cu schimbarea 
anotimpurilor). Cantitatea de energie captată la orice locaţie dată depinde de pozitia 
soarelui (de unghiul de elevaţie şi de unghiul de azimut din acel loc şi din acel moment. 
Unghiul de elevaţie este cel mai mare în timpul solstiţiului de vară şi cel mai mic în timpul 
solstiţiului de iarnă. 
 
Conform datelor furnizate de baza de date europeană privind radiația solară, se vor 
prezenta valorile de iradiație solară, la fiecare locație unde se dorește instalarea sistemului 
fotovoltaic. 
 

Instituția care functionează în clădirea publică Radiație solară anuală kWh/m2 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 1637 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 2 1394 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 1641 

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane 
adulte cu dezabilități Tântava 

1570 

Centrul de asistență socială Hotarele 1638 

Căminul pentru persoane vârstnice Mironești 1634 

Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 1549 

Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 1541 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulare producție și însorire Spitalul Județean Giurgiu 1 
 



Anexa nr.2 
la Hotărârea nr.318/14.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

POIM 2014-2020                                                                                          Ghidul solicitantului OS 11.2 

~ 12 ~ 

 
 

Simulare producție și însorire Spitalul Județean Giurgiu 2 
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Simulare producție și însorire Spitalul de Pneumofiziologie Izvoru 
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Simulare producție și însorire Centru de abilitare și reabilitare  

pentru  persoane adulte Tântava 
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Simulare producție și însorire Centru de asistență socială Hotarele 
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Simulare producție și însorire Căminul pentru persoane  
vârstnice Mironești 
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Simulare producție și însorire Căminul pentru  
persoane vârstnice Oncești 
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Simulare producție și însorire Căminul pentru  

persoane vârstnice Singureni 
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Lista de Echipamente, Lucrări și Servicii propuse: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
echipamentelor/lucrărilor/ 

serviciilor 

UM Cantitate Preţul 
unitar 
(fără 

T.V.A) 

Valoare totală Linia 
bugetară 

Eligibil/neeligibil 
(se va menţiona 
suma inclusă pe 
eligibil şi suma 

inclusă pe 
neeligibil) 

0 1 2 3 4 5(3x4) 6 7 

Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

                

                

TOTAL         

Echipamente 

1 
Panou fotovoltaic monocristalin 
410W 

buc. 2074 910 1887340.00 4.3 Eligibil 

2 
Structura montaj panou 
fotovoltaic 

buc. 2074 278 576572.00 4.3 Eligibil 

3 Invertor electric trifazat 50 kW buc. 11 21226 233486.00 4.3 Eligibil 

4 Invertor electric trifazat 30 kW buc. 6 17000 102000.00 4.3 Eligibil 

5 Invertor electric trifazat 20 kW buc. 1 15000 15000.00 4.3 Eligibil 

6 Cabluri curent continuu ml 22000 6.5 143000.00 4.3 Eligibil 

7 Cabluri curent alternativ ml 700 287 200900.00 4.3 Eligibil 

8 Protectii, materiale diverse buc. 8 21400 171200.00 4.3 Eligibil 

9 Pompa de caldura 16kW buc. 21 45532 956172.00 4.3 Eligibil 

10 
Boiler ACM/echipamente 
conectare pompa caldura 

buc. 21 36740 771540.00 4.3 Eligibil 

11 Post de transformare 250kVA buc. 1 150000 150000.00 4.3 Eligibil 

TOTAL 5207210.00     

Denumire lucrări 

1 
Lucrari de constructii: Structura 
sustinere panou solar acoperis 

buc. 2074 261 541314.00 4.1 Eligibil 

2 
Lucrari de constructii: Montaj 
panou fotovoltaic monocristalin 
410W 

buc. 2074 43 89182.00 4.2 Eligibil 

3 
Lucrari de constructii: Montaj 
invertor electric trifazat 50 kW 

buc. 11 9100 100100.00 4.2 Eligibil 

4 
Lucrari de constructii: Montaj 
invertor electric trifazat 30 kW 

buc. 6 8050 48300.00 4.2 Eligibil 

5 
Lucrari de constructii: Montaj 
invertor electric trifazat 20 kW 

buc. 1 5030 5030.00 4.2 Eligibil 

6 
Lucrari de constructii: Montaj 
pompa de caldura, boiler si 
racorduri 

buc. 21 16600 348600.00 4.2 Eligibil 

7 
Lucrari de instalatii electrice: 
Montare cabluri electrice curent 
continuu 

ml 22000 20 440000.00 4.1 Eligibil 

8 
Lucrari de instalatii electrice: 
Montare cabluri electrice curent 
alternativ 

ml 700 80 56000.00 4.1 Eligibil 

9 
Lucrari de instalatii electrice: 
Realizare racordare instalatie in 
TEG existent - cladiri publice 

buc. 8 3200 25600.00 4.1 Eligibil 

10 
Lucrari de instalatii electrice: 
Realizare racordare instalatie in 
post tranformare - cladiri publice 

buc. 1 49514 49514.00 4.1 Eligibil 

11 Diverse si neprevazute buc 1 138.217,00 138.217,00 5.3. Eligibil 

TOTAL 1841857.00     

Denumire servicii 

1 
Studiu de fezabilitate + proiect 
tehnic 

buc. 1 35000.00 35000.00 3.5.3 Neeligibil 
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2 Verificarea proiectului tehnic buc. 1 2500.00 2500.00 3.5.5 Neeligibil 

3 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

buc. 1 130000.00 130000.00 3.7.1 Neeligibil 

4 Auditul financiar  buc. 1 10000.00 10000.00 3.7.2 Neeligibil 

5 
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

buc. 1 10000.00 10000.00 5.4 Neeligibil 

6 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

buc. 1 223.019,35 223.019,35  5.2. Neeligibil 

7 Asistenta tehnica buc 1 50.000,00 50.000,00 3.8 Neeligibil 

8 Proiect tehnic buc 1 70.000,00 70.000,00 3.5.6 Neeligibil 

9 
Certificarea performantei 
energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

buc 1 30.000,00 30.000,00 3.4. Neeligibil 

10 
Documentatii tehnice necesare in 
vederea obtinerii  
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

buc 1 73.500,00 73.500,00  Neeligibil 

TOTAL 634.019,35     

TOTAL ELIGIBIL 7.049.067,00     

TOTAL GENERAL fara TVA 7.683.086,35     

 
 

1 eruo – 4,9481 lei 

Astfel, rezultă: 

Pi - este puterea instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de 
investiții: 850 kW 

• Cost total investiție fără TVA: 7 683 086.35 RON din care 
• Cheltuieli eligibile fără TVA: 7 049 067.00 RON 
• Cheltuieli neeligibile fara TVA: 634 019.35 RON 
• TVA: 1 417 412.73 RON 

 

Secţiunea VI. Rezultatele preconizate ale proiectului (producție de energie din 
surse regenerabile și reducerea gazelor cu efect de seră în urma implementării proiectului) 

Se vor prezenta estimările de producție de energie din surse regenerabile, având în vedere 
studiile de soluții și performanțele instalațiilor care vor face parte din proiect. 
Producția de energie din surse regenerabile va fi caracterizată și cuantificată pe perioade 
relevante (ore, zile ale săptămânii, luni, etc). 
Se va compara producția așteptată de energie din surse regenerabile cu consumul de energie 
aferent perimetrului. 
În cazul în care apar perioade în care producția așteptată ar fi mai mare decât consumul 
prognozat, va fi explicat în detaliu modul de gestionare a surplusului de energie produsă. 
 
Se vor stabili obiectivele cuantificate aferente proiectului, toate aferente perimetrului 
analizat, după implementarea proiectului, având în vedere un nivel de activitate similar cu cel 
care a prevalat la momentul analizei existente. 
Aceste rezultate așteptate de reducere vor fi cuantificate pentru o perioadă de un an, primul 
an după implementarea proiectului (realizarea investiției). 
Aceste rezultate vor fi cele prezentate de solicitant în cererea de finanțare. 
 
Va fi stabilită valoarea țintă GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în tCO2 pentru 
primul an calendaristic după realizarea proiectului, folosită în criteriul C2): Reducerea emisiilor 
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de gaze cu efect de seră. Cuantificarea acestei valori va fi însoțită de o metodologie detaliată 
a metodei de măsurare / stabilire a emisiilor care va fi aplicată în primul an calendaristic după 
realizarea proiectului. Conversia emisiilor în tone CO2 echivalent se va face în conformitate cu 
anexa la prezentul document. 
 
Va fi stabilită valoarea Q, producția anuală de energie verde realizată cu ajutorul 
echipamentelor de producție sau a capacităților de producție realizate prin intermediul 
investițiilor din proiect, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului, exprimată 
în kWh/an. 
 
Va fi stabilită valoarea Cp, capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu 
ajutorul investiției realizate, exprimată în kW. 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Instituția care funcționează în clădirea publică 

Putere instalată 
în sisteme 

fotovoltaice 
kW 

Producție 
energie electrică 
(kWh/an) 

1 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 500 612 932 

2 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 80 83 320 

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 120 147 773 

4 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane 
adulte cu dezabilități Tântava 

30 35 269 

5 Centrul de asistență socială Hotarele 30 36 671 

6 Căminul pentru persoane vârstnice Mironești 30 36 617 

7 Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 30 34 678 

8 Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 30 34 559 

TOTAL 850 1 021 615 

 

Rezultatele așteptate sunt: 
- 8 instalații fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al clădirilor publice 
- capacitate instalată totală din surse regenerabile 850 kW 
- reducerea emisiilor de CO2 cu 337,13 t/an 

 
Astfel, rezultă: 
Cp - capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției 
realizate: 850 kW 
Q - producția anuală de energie verde realizată cu ajutorul echipamentelor de 
producție sau a  capacităților de producție realizate prin intermediul investitiilor din 
proiect: 1 021 615 kWh/an 
 
Se va prezenta tabelul în care se va compara consumul locației în anul anterior instalării 
sistemului fotovoltaic, cu producția sistemului fotovoltaic propus. 
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Nr. 
Crt. 

 
Instituția care functionează în clădirea 
publică 

Consum energie 
electrică 2021 
(kWh/an) 

Producție energie 
electrică sistem 
fotovoltaic 
(kWh/an) 

1 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 1 116 540 612 932 
2 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 2 84 622 83 320 

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 235 953 147 773 

4 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 
persoane adulte cu dezabilități Tântava 

43 537 35 269 

5 Centrul de asistență socială Hotarele 68 574 36 671 
6 Căminul pentru persoane vârstnice Mironești 52 418 36 617 

7 Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 68 419 34 678 

8 Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 60 141 34 559 

TOTAL 1 730 200 1 021 615 
 
 
Se vor prezenta graficele cu producția anuală a sistemelor fotovoltaice propuse: 
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Secţiunea VII. Monitorizare și riscuri 

Se va prezenta în mod detaliat metoda de monitorizare a rezultatelor proiectului, inclusiv 

metoda de măsurare / stabilire a consumului / emisiilor, instrumentarul și sistemele necesare, 

perioadele de timp relevante, etc. 

Se vor prezenta și riscurile relevante (riscurile de a nu atinge rezultatele așteptate) și măsurile 

de prevenire / remediere. 

Monitorizarea consumului se face pe conturul proiectului, în vederea evidențierii rezultatelor 

investitiei realizate prin proiect. 

Monitorizarea cantității de producție a energiei electrice din surse regenerabile se va realiza 

prin echipamentele propuse, respectiv fiecare invertor va fi capabil să afișeze cel puțin 

producția de energie instant și istoric până la un an. 

Pentru măsurarea energiei produse și consumate se vor folosi echipamente inteligente de tip 

contor (smart power sensor).  

Smart Power Sensor este special proiectat pentru sistemul fotovoltaic, fiind noul senzor 

inteligent, cu funcții combinate de măsurare și comunicare, aplicabilă în principal la 

măsurarea pentru: cantitatea de electricitate inclusiv tensiunea, curentul, puterea, frecvența, 

factorul de putere, energia activă etc. în circuitul electric. Acesta poate realiza conexiunea cu 

un dispozitiv extern prin interfața de comunicare RS485. Adaptarea montajului standard pe 

șina DIN35mm, proiectat ca modul structural, prezintă volum redus facilitând o instalare și 

conexiune usoară. 

Pentru comunicații invertoarele sunt prevăzute cu un dispozitiv dedicate (dongle/logger). 

Acest dispozitiv realizează conectarea invertoarelor la internet și comunicarea cu platforma 

producătorului invertorului pentru transmiterea datelor de producție și consum. Comunică 

prin WLAN și Fast Ethernet (FE).  

Cantitatea de energie consumată se va monitoriza prin intermediul contorilor inteligenți 

montați în tablourile electrice de la fiecare loc de consum. 

Astfel, se va putea monitoriza energia anuală produsă din surse regenerabile și consumul 

anual. 

Monitorizarea cantității de emisi de CO2 se va realiza prin raportarea cantității de energie 

produse la factorul de emisii CO2 aferent. 

Monitorizarea se va realiza prin citiri și înregistrări lunare. 

Riscurile de a nu atinge rezultatele asteptate sunt cele legate de o funcționare 

necorespunzătoare a echipamentelor. O funcționare necorespunzatoare a echipamentelor 

poate să provină atât din faza de execuție/montaj a acestora, cât și în faza de operare. Astfel, 

se va avea în vedere o supraveghere corespunzătoare a lucrărilor și a 

materialelor/echipamentelor puse în operă și o instruire a personalului responsabil pentru 

operarea iîn bune condiții a instalațiilor. 
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Reprezentant legal  
Nume prenume 
DUMITRU BEIANU -președinte 
semnatura                                                                                            
 
Elaboratorul analizei energetice / proiectant 
Nume prenume 
Ing. NICOLETA ARDELEAN 
semnatura                                                                                            
 
Raportul de analiză energetică va fi elaborat de către un proiectant cu experiență în sisteme 
de producție de energie regenerabilă. 
 
La capitolu anexe se regăsește CV-ul elaboratorului analizei energetice. 
 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea VIII. Anexe 

I. Anexe consum energetic pe ultimele 12 luni anterioare prezentei analize. 
 

Județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, 
Bulevardul București, nr. 18 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 1 
Cod client: POD RO001E301182869 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI02851865 1 2021 ENEL 88740 Energie măsurată 

21MI04274850 2 2021 ENEL 82200 Energie măsurată 

21MI05727185 3 2021 ENEL 92340 Energie măsurată 

21MI07275872 4 2021 ENEL 88440 Energie măsurată 

21MI08904289 5 2021 ENEL 79260 Energie măsurată 

21MI10349040 6 2021 ENEL 82200 Energie măsurată 

21MI11779368 7 2021 ENEL 103860 Energie măsurată 

21MI13263987 8 2021 ENEL 99120 Energie măsurată 

21MI14705496 9 2021 ENEL 85140 Energie măsurată 

21MI15286204 10 2021 ENEL 119880 Energie măsurată 

21MI16449019 11 2021 ENEL 102900 Energie măsurată 

22MI04121874 12 2021 ENEL 92460 Energie măsurată 
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Județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, 
Bulevardul București, nr. 18 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 2 
Cod client: POD RO001E301182858 

Nr. Factură Luna An Emitent Consum 
înregistrat kWh 

Observații 

21MI02851865 1 2021 ENEL 11576 Energie măsurată 

21MI04274850 2 2021 ENEL 10776 Energie măsurată 

21MI05727185 3 2021 ENEL 10894 Energie măsurată 

21MI07275872 4 2021 ENEL 7832 Energie măsurată 

21MI08904289 5 2021 ENEL 3640 Energie măsurată 

21MI10349040 6 2021 ENEL 3680 Energie măsurată 

21MI11779368 7 2021 ENEL 4184 Energie măsurată 

21MI13263987 8 2021 ENEL 3424 Energie măsurată 

21MI14705496 9 2021 ENEL 2880 Energie măsurată 

21MI15286204 10 2021 ENEL 7624 Energie măsurată 

21MI16449019 11 2021 ENEL 7928 Energie măsurată 

22MI04121874 12 2021 ENEL 10184 Energie măsurată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Județul Giurgiu, Izvoru  
Șoseaua Principală, nr. 66 

Spitalul de Pneumoftiziologie IZVORU 
Cod client: C 20397668 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI02827708 1 2021 ENEL 23124 Energie măsurată 

21MI04264129 2 2021 ENEL 19401 Energie măsurată 

21MI05724795 3 2021 ENEL 23880 Energie măsurată 

21MI07270872 4 2021 ENEL 24738 Energie măsurată 

21MI08901815 5 2021 ENEL 17034 Energie măsurată 

21MI10340003 6 2021 ENEL 15585 Energie măsurată 

21MI11777456 7 2021 ENEL 16023 Energie măsurată 

21MI13166363 8 2021 ENEL 16551 Energie măsurată 

21MI14700361 9 2021 ENEL 15807 Energie măsurată 

21MI15284718 10 2021 ENEL 20721 Energie măsurată 

21MI16447586 11 2021 ENEL 19101 Energie măsurată 

22MI01774128 12 2021 ENEL 23988 Energie măsurată 
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Județul Giurgiu, Localitatea Tântava, 
Strada Tufan, nr. 440 
 

Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane 
adulte cu dezabilități Tântava 
 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI01262533 1 2021 ENEL 5614 Energie măsurată 

21MI02827235 2 2021 ENEL 4788 Energie măsurată 

21MI04264173 3 2021 ENEL 4250 Energie măsurată 

21MI05724627 4 2021 ENEL 4198 Energie măsurată 

21MI07272858 5 2021 ENEL 3278 Energie măsurată 

21MI08901654 6 2021 ENEL 1765 Energie măsurată 

21MI10340918 7 2021 ENEL 514 Energie măsurată 

21MI11777226 8 2021 ENEL 2200 Energie măsurată 

21MI13166306 9 2021 ENEL 2006 Energie măsurată 

21MI13398226 10 2021 ENEL 3434 Energie măsurată 

21MI15284565 11 2021 ENEL 6340 Energie măsurată 

22MI16447438 12 2021 ENEL 5150 Energie măsurată 

 
 

 

 

 

Județul Giurgiu, Localitatea Hotarele, 
Strada Măceșului, nr.  9 

Centru de asistență socială Hotarele 
 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI01262537 1 2021 ENEL 11559 Energie măsurată 

21MI02826933 2 2021 ENEL 6076 Energie măsurată 

21MI04263662 3 2021 ENEL 5316 Energie măsurată 

21MI05724870 4 2021 ENEL 5535 Energie măsurată 

21MI07271532 5 2021 ENEL 9184 Energie măsurată 

21MI08900842 6 2021 ENEL 4027 Energie măsurată 

21MI10341254 7 2021 ENEL 3689 Energie măsurată 

21MI11776960 8 2021 ENEL 3749 Energie măsurată 

21MI13165703 9 2021 ENEL 3772 Energie măsurată 

21MI14699465 10 2021 ENEL 3140 Energie măsurată 

21MI15284022 11 2021 ENEL 6673 Energie măsurată 

22MI16448413 12 2021 ENEL 5854 Energie măsurată 

 
 

 

 

 

 

Județul Giurgiu, Localitatea Mironești, 
Strada Căminului, nr. 7 
 

Căminul pentru persoane vârstnice Mironești 
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Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI01262526 1 2021 ENEL 6532 Energie măsurata 

21MI02827233 2 2021 ENEL 6396 Energie măsurata 

21MI04264171 3 2021 ENEL 5684 Energie măsurata 

21MI05724625 4 2021 ENEL 5556 Energie măsurata 

21MI07272854 5 2021 ENEL 5120 Energie măsurata 

21MI08901652 6 2021 ENEL 3530 Energie măsurata 

21MI10340916 7 2021 ENEL 2816 Energie măsurata 

21MI11777334 8 2021 ENEL 2684 Energie măsurata 

21MI13166304 9 2021 ENEL 2760 Energie măsurata 

21MI13398229 10 2021 ENEL 2420 Energie măsurata 

21MI15284563 11 2021 ENEL 4088 Energie măsurata 

22MI16447438 12 2021 ENEL 4832 Energie măsurata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Județul Giurgiu, Localitatea Oncești, 
Strada Bisericii, nr. 23 

Căminul pentru persoane vârstnice Oncești 
 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI01262529 1 2021 ENEL 9018 Energie măsurată 

21MI02826943 2 2021 ENEL 7251 Energie măsurată 

21MI04263672 3 2021 ENEL 7041 Energie măsurată 

21MI05724880 4 2021 ENEL 7644 Energie măsurată 

21MI07271542 5 2021 ENEL 5607 Energie măsurată 

21MI08900852 6 2021 ENEL 4114 Energie măsurată 

21MI10340278 7 2021 ENEL 3936 Energie măsurată 

21MI11776970 8 2021 ENEL 5235 Energie măsurată 

21MI13165713 9 2021 ENEL 5031 Energie măsurată 

21MI13399575 10 2021 ENEL 3261 Energie măsurată 

21MI15284032 11 2021 ENEL 4734 Energie măsurată 

22MI16448423 12 2021 ENEL 5547 Energie măsurată 

 
 
 

 

Județul Giurgiu, Localitatea Singureni 
 

Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 
 

Nr. Factură Luna An Emitent 
Consum 

înregistrat kWh 
Observații 

21MI01262976 1 2021 ENEL 9924 Energie măsurată 

21MI02827665 2 2021 ENEL 5212 Energie măsurată 

21MI04264087 3 2021 ENEL 6727 Energie măsurată 
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21MI05724660 4 2021 ENEL 4792 Energie măsurată 

21MI07274074 5 2021 ENEL 4158 Energie măsurată 

21MI08901617 6 2021 ENEL 4294 Energie măsurată 

21MI10339981 7 2021 ENEL 3498 Energie măsurată 

21MI11777362 8 2021 ENEL 3642 Energie măsurată 

21MI13166324 9 2021 ENEL 4172 Energie măsurată 

21MI14700256 10 2021 ENEL 4122 Energie măsurată 

21MI15284597 11 2021 ENEL 5558 Energie măsurată 

22MI16447487 12 2021 ENEL 4042 Energie măsurată 

 
Documentele mentionate în tabel se regăsesc anexate la prezenta analiză în format PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Centralizator dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile din 
proiect; 

 
 

Categorie de lucrări/ 
echipamente/servicii 

Documete 
justificative care 

stau la baza 
stabilirii costului 

aferent  

Preț 
unitar 

Preț luat în 
calcul pentru 

bugetul 
proiectului  

Justificare 
preț luat 
în calcul 
pentru 

întocmirea 
bugetului 

proiectului 
Panou fotovoltaic 
monocristalin 410W 

Ofertă de preț 
Valoris SRL 

910 1887340 
Conform 

ofertă 
Structura montaj panou 
fotovoltaic 

Ofertă de preț 
Valoris SRL 

278 576572 
Conform 

ofertă 

Invertor electric trifazat 50 kW 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
21226 233486 

Conform 
ofertă 

Invertor electric trifazat 30 kW 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
17000 102000 

Conform 
ofertă 

Invertor electric trifazat 20 kW 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
15000 15000 

Conform 
ofertă 

Cabluri curent continuu 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
6.5 143000 

Conform 
ofertă 

Cabluri curent alternativ 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
287 200900 

Conform 
ofertă 
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Protectii, materiale diverse 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
21400 171200 

Conform 
ofertă 

Pompa de caldura 16kW 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
4532 956172 

Conform 
ofertă 

Boiler ACM/echipamente 
conectare pompa caldura 

Ofertă de preț 
Valoris SRL 

36740 771540 
Conform 

ofertă 

Post de transformare 250kVA 
Ofertă de preț 

Valoris SRL 
150000 150000 

Conform 
ofertă 

 
 
Documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau 
echipamentelor și/sau serviciilor se vor anexa la prezenta. 
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Anexa 1 - Factori de conversie a gazelor cu efect de seră în tone CO2 echivalent 

Sursa: Banca Europeană de Investiții 
Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations2 – 
Table A1.9 
 

Gaz Formula chimică Factor de 
echivalare (tone 
CO2 echivalent 
pentru o tonă de 
gaz) 

Dioxid de carbon CO2 1 

Metan CH4 28 

Oxid de azot N2O 265 

Hidrofluorocarbură (HFC) 

HFC-23 CHF3 12 400 

HFC-32 CH2F3 677 

HFC-41 CH3F 116 

HFC-43-10mee C5H2F10 1 650 

HFC-125 C2HF5 3 170 

HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2) 1 120 

HFC-134a C2H2F4 (CH2FCF3) 1 300 

HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 328 

HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 4 800 

HFC-152a C2H4F2 (CH3CHF2) 138 

HFC-227ea C3HF7 3 350 

HFC-236fa C3H2F6 8 060 

HFC-245ca C3H3F5 716 

Hidrofluoroether (HFE) 

HFE-449sl (HFE-7100) C4F3OCH3 421 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F3OC2H5 57 

Perfluorocarburi (PFC) 

Perfluorometan 
(tetrafluorometan) PFC-14 

CF4 6 630 

Perfluoroetan (hexafluoroetan) 
PFC-116 

C2F6 11 100 

Perfluoropropan PFC-218 C3F8 8 900 

Perfluorobutan PFC-3-1-10 C4F10 9200 

Perfluorociclobutan PFC-318 c-C4F8 9 540 

Perfluoropentan PFC-4-1-12 C5F12 8 550 

Perfluorohexan PFC-5-1-14 C6F14 7 910 

Hexafluorură de sulf SF6 23 500 
 
 
 
 

                                                           
2 https://www.eib.org/en/publications/eib-project-carbon-footprint-methodologies 

https://www.eib.org/en/publications/eib-project-carbon-footprint-methodologies
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Anexa 2 – Autorizații inginer proiectant 
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Anexa 3 – CV inginer proiectant 
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Anexa 4 – Oferte 
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Anexa 5 – Extras carte funciară 
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    PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

   Dumitru Beianu     Aurelia Brebenel 
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la Hotărârea nr.320/14.12.2022  

a Consiliului Județean Giurgiu  

 

 

Programul de Îmbunătățire 

                       a 

     Eficienței Energetice 

Consiliul Județean Giurgiu 

Județul Giurgiu 
 

 

 

- conf. Legii Eficienței Energetice nr. 121/2014 – 

 

Beneficiar: Consiliul Județean Giurgiu  

Obiectiv: Elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

Executant: S.C. REI International Consulting S.R.L. 
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CUVÂNT ÎNAINTE, 

 

Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 

naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu 

energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice 

primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

În prezent, producția și utilizarea energiei sunt cauza a 75% din emisiile de gaze cu 

efect de seră din UE. Tranziția către o energie curată este o necesitate pentru a atinge 

neutralitatea climatică până în 2050 și o oportunitate majoră de creștere economică. 

Consiliul Județean Giurgiu susține îndeplinirea obiectivelor stabilite de către Uniunea 

Europeană în domeniul economiei  resurselor energetice, dar și a reducerii emisiilor de 

gaze.  

Astfel, UE a stabilit pentru anul 2030 reducerea cu 40% a consumului de energie 

primară și atingerea a cel puțin 32% privind eficiența energetică. 

Pentru atingerea acestor obiective, a fost întocmit un Program de Îmbunătățire a 

Eficienței Energetice pentru Consiliul Județean Giurgiu. Programul are ca scop principal 

evaluarea consumurilor energetice și identificarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice ale Consiliului Județean. În acest program sunt  prezentate măsurile  necesare 

pentru a implementa cu succes noua politică de eficiență energetică. 

Proiectele în domeniul eficienței energetice sunt extrem de importante pentru 

comunitatea locală atât din punct de vedere a eficientizării resurselor, cât și din punct de 

vedere economic, aceste noi proiecte contribuind la creșterea calității vieții pentru cetățenii 

din Județul Giurgiu. 

 

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, 

Dumitru Beianu 
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1. Introducere  

Sectorul energetic este în continuă schimbare în întreaga europă, furnizorii de energie 

trebuie să dezvolte tehnologii din ce în ce mai noi pentru a genera, stoca și transporta energie 

către gospodării și întreprinderi, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului 

înconjutător și soluționarea problemelor în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și 

impactul asupra schimbărilor climatice. Astfel, Uniunea Europeană lucrează pentru o tranziție 

energetică europeană care pune eficiența energetică pe primul loc, în timp ce trece la un 

sistem energetic complet regenerabil. 

Sectorul energetic în România se află în plin proces de tranziţie către energia verde, 

trecând treptat de la provocarea de a decarbona sistemul energetic, de a reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră şi de a promova surse regenerabile, la asigurarea securității 

aprovizionării cu energie electrică la un nivel de cost accesibil pentru consumatorul final.  

România are oportunitatea de a dezvolta noi industrii, în special în domeniul resurselor 

regenerabile, de a crea noi locuri de muncă şi de a genera valoare adăugată în economie. 

Practic se dorește o transformare durabilă şi sustenabilă a economiei, prin promovarea 

energiei curate, din surse regenerabile şi dezvoltarea unei economii circulare. 

Prin eficiență energetică la nivelul unei comunităţi, înțelegem un factor determinant 

pentru o creştere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă, cu impact major în dezvoltarea 

urbană/rurală.  

Pentru ca într-o organizație (publică sau privată), eficiența energetică să ajungă la un 

nivel înalt, ea trebuie să constituie pentru factorii decizionali, o preocupare continuă, 

transpusă într-o strategie. În acest context, la nivelul organizațiilor trebuie desfășurate 

activități de management energetic, permițând planificarea folosirii în mod rațional a 

resurselor și promovarea programelor de economie a energiei. 

Totodată, comunitățile urbane și rurale au un rol extrem de important în ceea ce 

privește implementarea politicilor publice guvernamentale, cu privire la sectorul eficienței 

energetice. Pentru asigurarea rezultatelor cerute de standardele și politicile europene, 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, a introdus o serie de 

acte normative obligatorii, pentru realizarea programelor de eficiență energetică, la nivel 

național. 
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Reducerea costurilor, consumului şi creșterea performanței energetice în clădirile şi 

obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor publice se 

numără printre principalele obiective şi priorități ale administrației publice, obiective 

instrumentalizate inclusiv prin Managerul Energetic. 

În anul 2015, Comisia a lansat Comunicarea privind Uniunea Energiei care prezintă 

viziunea pentru viitor a sistemului energetic european şi paşii necesari pentru realizarea 

acesteia. Uniunea Energiei are la bază cele trei obiective ale politicii energetice a UE 

(competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie) şi se concentrează pe 

cinci dimensiuni: 

 securitatea energetică, solidaritatea şi încrederea; 

 piaţa internă a energiei; 

 eficienţa energetică; 

 decarbonizarea economiei; 

 cercetarea, inovarea şi competitivitatea. 

Crearea unei Uniuni a Energiei complet funcționale contribuie la stimularea economiei 

UE, a securității energetice a acesteia și a angajamentului său de a combate schimbările 

climatice, oferind în același timp o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai mici pentru 

consumatorii și întreprinderile din UE. 

1.1. Necesitatea ghidului 

După cum s-a afirmat anterior, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național a fost 

identificat rolul important al municipalităților și localităților în realizarea obiectivelor politicii 

naționale de eficiență energetică. Este esenţială îmbunătăţirea modului de utilizare a energiei 

la nivelul comunităților locale, nu doar pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la 

eficienţa energetică pe termen mediu, dar şi pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale 

strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon. 

În acest context, apare necesitatea elaborării unor studii care să conducă, în principal, la o  

cunoaștere corectă a modului în care se asigură și se consumă energia, la nivelul 

municipalităților și localităților, în funcție de principalele sectoare, centre de consum 

energetic. 
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Un alt aspect important al acestor studii va fi reprezentat de identificarea potențialului de 

utilizare a resurselor energetice regenerabile și vor puncta principalele obiective stabilite la 

nivel local pentru îmbunătățirea eficienței energetice. 

Studiile, programele de eficiență energetică făcute la nivel local, constituie la rândul lor  

instrumente de stabilire a obiectivelor pentru atingerea la nivel național a țintelor de 

decarbonizare asumate la nivelul Uniunii Europene. 

În acest sens, Programele de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) trebuie să se 

integreze în "Acordul de parteneriat 2014-2020", conform schemei din Fig. 1. 

 

Figura 1.  Acordul de parteneriat 2014-2020 

Sursa: http://2014-2020.adrbi.ro 

De asemenea, aceste programe pot fi un instrument util pentru autoritățiile locale în 

fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și 

servicii care să țină seama de aspectele de eficiență energetică. 

1.2. Importanța planificării măsurilor de eficiență energetică de către localități 

Localitățile dețin o cotă importantă din consumul național de energie. De aceea 

îmbunătățirea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile la nivelul 

localităților pot contribui semnificativ la creșterea siguranței energetice atât la nivel local, cât 

și național. 

Planificarea corespunzătoare a măsurilor de eficientizare energetică poate de asemenea 

să susțină o creștere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă la nivel local. 
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Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul localității poate contribui la crearea de 

locuri de muncă în zonă, având în vedere că renovarea clădirilor, instalarea sistemelor de 

producere a energiei din surse regenerabile de energie, instalarea și operarea sistemelor de 

management energetic sunt activități care implică multă forță de muncă. 

La elaborarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul 

Consiliului Județean, autoritățile publice locale trebuie să ia în considerare cele patru roluri pe 

care le joacă în domeniul energiei, în fiecare dintre roluri putând să influențeze creșterea 

eficienței energetice. Astfel: 

 În rolul de consumator de energie: 

Administraţia locală trebuie să asigure energie pentru clădirile publice. Punerea în 

aplicare a unor programe şi acţiuni destinate economisirii energiei ar permite realizarea unor 

economii considerabile. 

Autorităţile locale trebuie să asigure, de asemenea, o serie de servicii publice 

caracterizate de un consum ridicat de energie, cum ar fi transportul public, iluminatul 

străzilor, gestionarea deșeurilor, furnizarea de apă potabilă și epurarea apelor uzate, energie 

termică, domenii în care se pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când aceste 

servicii sunt delegate către alţi operatori, se pot lua măsuri pentru reducerea consumului de 

energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii. 

 În rolul de producător de energie: 

Autorităţile locale pot deține producători locali de energie termică, electrică sau gaz, 

dar pot în același timp să fie prosumatori, producând energie din surse regenerabile de 

energie: solară, eoliană, biomasă. 

 În rolul de reglementator și factor de dezvoltare: 

Autoritățile locale pot adopta reglementări, politici de taxare locală sau programe de 

finanțare cum sunt subvențiile sau finanțările nerambursabile pentru a susține inițiativele 

private în domeniul eficienței energetice sau al utilizării surselor regenerabile de energie. 

Totodată, deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum ar fi evitarea extinderii 

nejustificate a aşezărilor urbane, pot reduce consumul de energie în transporturi.  

 În rolul de sursă de motivare şi exemplu pentru comunitate: 
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Este important ca autoritățile locale să contribuie la informarea, motivarea și 

schimbarea de comportament a cetăţenilor și a operatorilor economici cu privire la utilizarea 

eficientă, rațională a energiei. 

Este, de asemenea, important ca autorităţile să reprezinte un exemplu (model) prin 

acţiuni care sprijină dezvoltarea energetică durabilă. Autorităţile locale pot, de exemplu, să 

impună utilizarea SRE în clădirile administrative noi sau utilizarea autobuzelor electrice 

pentru transportul public local. 

Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice incluse în PIEE 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 (PNAEE). 

1.3. Locul Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în cadrul Strategiei 

de dezvoltare a Județului Giurgiu 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027, unul 

dintre 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, ținta spre care 

se va orienta întregul proces de planificare energetică. 

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea 

capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Giurgiu de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o 

abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatorii de energie, cu scopul de a asigura  

dezvoltarea economică a Județului Giurgiu și de a asigura protecția corespunzătoare a 

mediului. 

2. Cadrul legislativ la nivel european și național  

2.1. Politici și reglementări la nivel european  

Provocările cu care se confruntă UE în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi 

creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, prețuri ridicate și volatile la 

energie, creșterea cererii mondiale de energie, riscurile de securitate care afectează țările 

producătoare și pe cele de tranzit, amenințările crescânde pe care le reprezintă schimbările 

climatice, decarbonizarea, progresul lent spre eficiența energetică, provocările care decurg din 
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ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum și nevoia de o mai mare transparență și 

de o mai bună integrare și interconectare pe piețele de energie. Politica energetică a UE are în 

centrul său un ansamblu de măsuri variate, care au menirea de a realiza o piață energetică 

integrată și de a asigura securitatea aprovizionării cu energie și durabilitatea sectorului 

energetic. 

La 25 februarie 2015, Comisia a publicat Strategia privind uniunea energetică) cu 

scopul de a edifica o uniune energetică care să ofere gospodăriilor și întreprinderilor din UE o 

aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri accesibile. La 30 

noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii”. Pachetul 

include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei curate, pentru a renova clădirile 

din Europa și pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru a 

îmbunătăți performanța energetică a produselor și pentru a garanta o mai bună informare a 

consumatorilor. 

 Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, care 

stabilește fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanță fiabilă, favorabilă 

incluziunii, eficientă din punctul de vedere al costurilor, transparentă și previzibilă a 

uniunii energetice și a acțiunilor climatice (mecanismul de guvernanță), care să 

asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prevăzute pentru anul 2030 și pe 

termen lung în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015. 

 Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 

privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, are drept obiectiv ca, 

prin organizarea unor piețe competitive de energie electrice la nivel transfrontalier, să 

ofere tuturor clienților finali din Uniune, indiferent dacă sunt persoane fizice sau 

juridice, posibilități reale de alegere, precum și noi oportunități de afaceri, prețuri 

competitive, semnale eficiente în materie de investiții, îmbunătățirea calității 

serviciilor, precum și să contribuie la siguranța alimentării cu energie electrică și la 

dezvoltarea durabilă. 

 Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 

2019 privind piața internă de energie electrică, care urmărește obiectivul de 

decarbonizare a sistemului energetic și creează noi oportunități și provocări pentru 

participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit noi forme de 

participare a consumatorilor și de cooperare transfrontalieră. 
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 Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 

2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, care urmărește să 

contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor uniunii energetice, din care securitatea 

energetică, solidaritatea, încrederea și o politică climatică ambițioasă fac parte 

integrantă. 

 Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 

2018 privind eficiența energetică constituie o componentă a progresului în direcția 

realizării uniunii energetice, în temeiul căreia eficiența energetică ar trebui tratată ca o 

sursă de energie în sine. 

 Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 

privind performanța energetică a clădirilor presupune o dezvoltare a unui sistem 

energetic sustenabil, competitiv, sigur și decarbonizat. Uniunea energetică și cadrul de 

politici privind clima și energia pentru 2030 stabilesc angajamente ambițioase ale 

Uniunii pentru a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră, cu cel puțin 40 

% până în 2030, față de 1990, pentru a crește cota consumului de energie din surse 

regenerabile, pentru a economisi energie în conformitate cu ambițiile existente la 

nivelul Uniunii, precum și pentru a spori securitatea, competitivitatea și 

sustenabilitatea energetice ale Europei. 

 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 

2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile joacă un rol 

fundamental în promovarea siguranței alimentării cu energie, a energiei durabile la 

prețuri accesibile, a dezvoltării tehnologice și a inovației, precum și a rolului de lider 

în domeniul tehnologic și industrial, generând totodată beneficii de mediu, sociale și 

de sănătate, precum și oportunități importante de ocupare a forței de muncă și de 

dezvoltare regională, în special în zonele rurale și în cele izolate, în regiunile sau 

teritoriile cu o densitate scăzută a populației sau care trec printr-un proces de 

dezindustrializare parțială. 

La 14 iulie 2021, Comisia a adoptat un pachet de propuneri intitulat „Realizarea 

obiectivelor Pactului verde european”, cu scopul de a reduce emisiile cu cel puțin 55 % până 

în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și de a face ca UE să devină neutră din punctul de 

vedere al emisiilor de CO2 până în 2050. Acest pachet amplu constă într-o revizuire a tuturor 

actelor UE existente privind clima și energia. 
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2.2. Politici și reglementări la nivel național 

Similar cu perspectiva Uniunii Europene de a construi politica sa energetică și de 

mediu la orizontul anului 2030 în jurul a cinci piloni, România a proiectat Planului Național 

Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC 2021-2030) pe 

o serie de elemente constitutive, esențiale pentru definirea rolului și contribuției naționale la 

consolidarea Uniunii Energetice. 

În acest context, în luna decembrie 2018, a fost transmisă propunerea țintelor 

României privind contribuția la atingerea obiectivelor Uniunii, la orizontul anului 2030, 

astfel: 

- creșterea eficienței energetice cu 37,5%; 

- reducerea emisiilor ETS cu 44%; 

- creșterea ponderii globale a energiei din surse regenerabile, în consumul final brut de 

energie, la 27,7%. 

Principalele reglementări la nivel national în domeniul energiei sunt următoarele:  

Legea nr. 121/ 2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările 

ulterioare (denumită în continuare “Legea”) 

Art. 9 alin. (20), alin. (21) și alin. (22) din Lege prevăd următoarele obligații pentru 

autoritățile administrației publice locale: 

„(20) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare 

de 5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficientei 

energetice în care includ măsuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6 ani. 

(21) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare 

de 20.000 de locuitori au obligația: 

- să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ 

măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani; 

- să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau să 

încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii 

sau cu o persoana juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii. 
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(22) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. 

(21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru 

Eficiență Energetică și se transmit Departamentului pentru Eficiență Energetică până la 30 

septembrie a anului în care au fost elaborate.” 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) : 

„Autoritățile administrațiilor publice centrale achiziționează doar produse, servicii, 

lucrării sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care acestea 

corespund 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.” 

 Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 HG nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței 

energetice (PNAEE IV) 

 Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 220/2008 privind promovarea producției de energie din surse regenerabile, 

cu completările și modificările ulterioare; 

 HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 

2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020; 

 HG nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030. 

În domeniul achizițiilor publice, autoritățile administrației publice centrale și locale 

vor respecta cerințele Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al 

Consiliului, dar și a regulamentelor (CE) ale Comisiei, de implementare a Directivei 

2009/125/CE și a Directivei 2005/32 CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind 

instituirea unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică și 

etichetare energetică aplicabile produselor cu impact energetic. 
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3. Descrierea generală a Județului Giurgiu 

3.1. Localizarea  

Consiliul Județean Giurgiu este localizat în Județul Giurgiu,  care se află în sud estul 

României, la granița cu Bulgaria. La o distanță de 65 km la sud de capitala București. Este 

situat în Lunca Dunării, pe malul stâng al fluviului Dunărea.  Amplasarea pe malul Dunării de-

a lungul a 72 km conferă judeţului posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi 

Marea Neagră. Vecinii săi sunt : judeţul Călăraşi la est, judeţul Teleorman la vest, judeţul 

Ilfov şi judeţul Argeş la nord-vest şi judeţul Dîmboviţa la nord. 

Suprafaţa judeţului este de 3526 km2 , reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării. 

 

Figura nr. 2 – Poziția Municipiului Giurgiu în județul Giurgiu 

Sursa: https://pe-harta.ro/giurgiu/  

https://pe-harta.ro/giurgiu/
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Reşedinţa judeţului este municipiul Giurgiu, aflat la 64 km de capitala ţării pe ruta 

Bucureşti-Sofia-Atena sau Bucureşti-Istambul.  

 

Figura nr. 3 – Distanța dintre Municipiul Giurgiu și Municipiul București 

Sursa: Distanțe rutiere (distanta.ro) 

Municipiul Giurgiu este reședința județului, și, alături de Ruse, unul dintre cele două 

centre ale euroregiunii transfrontaliere Ruse-Giurgiu. Orașul se află atât în Câmpia 

Burnazului, cât și în Lunca Dunării, solul fiind nisipos. 

3.2. Scurt istoric  

Cele mai vechi mărturii ale unei așezări omenești în arealul Giurgiului datează din 

Mezolitic (mileniile 10-7 î.Hr). După cum atestă cercetările arheologice, zona Giurgiului a 

fost dens populată în perioada dacă (secolul I î.Hr). Se ipotezează că în apropiere era 

localizată capitala lui Burebista, la Popești, pe râul Argeș. Împăratul roman Iustinian (483-

565) a construit aici orașul Theodorapolis. 

S-a propagat până în zilele noastre ipoteza că orașul Giurgiu ar fi fost fondat de 

genovezi și numit după sfântul protector al Genovei (San Giorgio). Această credință apărută 

în secolul al XIX-lea, deși larg difuzată, a fost respinsă ulterior de specialiști și ea nu mai 

constituie astăzi o ipoteză de lucru valabilă. 
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Un document în care apare toponimul pare a fi așa-zisul „Itinerar din Bruges”, din 

penultimul deceniu al veacului al XIV-lea, cu o listă de localități pe care pelerinii occidentali 

le aveau ca popasuri în drumul lor către Țara Sfântă. 

Prima mențiune sigură a cetății Giurgiu este în documentul Codex Latinus Parisinus 

de la începutul secolului al XV-lea, sub forma Zorio. Mențiunea alăturată „loc pustiu” 

sugerează distrugerea cetății în timpul campaniei otomane din 1394 împotriva lui Mircea cel 

Bătrân.  

În 1417 a fost cucerit de Imperiul Otoman care dorea astfel să dețină controlul 

traficului pe Dunăre. Otomanii au numit Giurgiul "Yergöğü", el devenind reședința unei raiale 

formate din hinterlandul său imediat. 

Giurgiu a jucat un rol important în războaiele frecvente dintre români și turci pentru 

controlul Dunării, în special în campania antiotomană a lui Mihai Viteazul (vezi Bătălia de la 

Giurgiu), iar mai apoi în războaiele ruso-turce. 

Mărită în 1560, cetatea a deveni un veritabil cap de pod pentru sultani peste Dunăre. 

Importanța cetății este sporită și de primirea titulaturii de kaza. Existența unui asemenea punct 

în stânga Dunării și foarte aproape de București a dus la un amestec major a sultanilor în 

trebuirile interne ale Țării Românești. Astfel se explică raidurile de cucerire ale lui Mihai 

Viteazul. Voievodul a reușit pentru câțiva ani să păstreze cetatea, după marea victorie de la 

Giurgiu din 1595. Doi ani mai târziu turcii reveneau în cetate pe care o refac și o măresc. 

Ultimul voievod român care a încercat o recuperare a ei a fost Mihnea al III-lea, dar acest 

lucru nu a făcut altceva decât să ducă la refacerea edificiului și la fortificarea orașului. Treptat 

cetatea din insulă își pierde importanța. 

Ultima oară când e folosită drept bastion de apărare a fost în timpul luptelor ruso-

otomane (1768-1774). Deși a fost cucerită de ruși, cetatea revine turcilor care fortifică orașul, 

devenind magazie de muniții. În toate războaiele ruso-austro-otomane ce au urmat cetatea a 

fost asediată. 

Giurgiu a fost retrocedat Țării Românești în 1829, la acea dată zidurile și fortificațiile 

fiind însă complet distruse de către turci înainte de a se retragere, astfel că singura apărare 

care-i mai rămânea era castelul amplasat pe insula Slobozia, legată de țărm cu un pod. 

Prima cale ferată din Regatul României a fost construită între București și Giurgiu, 

stația de la Giurgiu fiind inaugurată la 1 noiembrie 1869. 
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La sfârșitul secolului al XIX-lea, Giurgiu avea statut de comună urbană, reședința 

județului Vlașca, având o populație de 11.890 de locuitori, în proporție de trei sferturi români. 

În oraș funcționau un spital județean cu 20 de paturi, un tribunal județean, o judecătorie de 

ocol cu jurisdicție asupra plășii Marginea și a câtorva comune din plasa Câlniștea din județul 

Vlașca, două fabrici de bere, una de băuturi spirtoase, patru mori cu aburi, o instalație de 

fierăstraie mecanice pentru fasonatul lemnelor de brad, poștă și telegraf. Existau patru școli de 

fete și opt de băieți, având în total 694 de elevi, și un gimnaziu cu 168 de elevi; cultele 

religioase aveau șase biserici ortodoxe (întrucât în perioada otomană cultul creștin nu putea 

construi edificii de cult, majoritatea datează de după 1830, una singură, biserica „Sfântul 

Nicolae”, fiind o geamie musulmană transformată, iar biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

fiind construită deasupra unei biserici subterane care a funcționat în timpul dominației 

turcești), o capelă catolică și două temple mozaice. Anuarul Socec din 1925 consemnează 

orașul cu 20.895 de locuitori. 

În 1950, Giurgiu a primit statut de oraș regional în cadrul regiunii București, el 

devenind și reședința raionului Giurgiu, subordonat acestei regiuni. Între 1952-1954, regimul 

comunist, sprijinit de URSS, a construit Podul Giurgiu-Ruse (sau Podul Prieteniei), primul 

pod peste Dunăre care leagă România de Bulgaria. În 1968, orașul a fost declarat municipiu, 

el pierzând însă rolul de centru administrativ, fiind arondat județului Ilfov. El a redevenit 

reședință de județ odată cu înființarea județului Giurgiu în 1981 în urma unei reorganizări 

administrative regionale. 

3.3. Condițiile climatice specifice 

Clima este de tip continental, cu veri foarte calde, cu cantități de precipitații nu prea 

importante ce cad sub formă de averse și ierni reci marcate la intervale neregulate de viscole 

puternice, dar și de încălziri frecvente. Clima este una favorabilă culturii legumelor și a 

cerealelor. Temperatura medie multianuală prezintă variații relativ mici, cuprinse intre 10.8 si 

11.2 grade Celsius. Prima zi de îngheț se manifestă în jurul datei de 1 noiembrie iar ultimul se 

înregistrează în jurul datei de 1 aprilie. 

Precipitațiile medii anuale se situează în jurul valorii de 560 mm. Precipitațiile sunt 

repartizate în tot cursul anului, cu unele accente la începutul. Diminuarea volumului 

precipitațiilor se înregistrează la începutul toamnei și în timpul iernii (mai ales in luna 

februarie). Umiditatea relativă medie anuală este de 72%. 
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Teritoriul județului Giurgiu este expus acțiunii vânturilor. Pe timp de vară bate dinspre 

est un vânt fierbinte și uscat, provocând seceta, eroziunea solului și furtuni de praf, fiind 

cunoscut sub numele de Suhovei. Crivățul bate dinspre nord-est, fiind un vânt puternic și rece, 

provocând geruri, înghețuri intense și viscole. Austrul este cunoscut ca un vânt uscat, dinspre 

sud sau sud-vest, aducând ger iarna și secetă vara, spulberând zăpada și provocând troiene. 

Vânturile dominante sunt cele din nord-est și sud-vest, având intensitatea cea mai mare în 

perioada de iarnă, o viteză de 2-5 m/s (5.5-14 km/ora). 

 

Figura 4 – Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului 

Sursa: ec.europa.eu 

 

Pentru anul 2007 temperatura medie anuala a fost de 13,4 0C, maxima absoluta a fost 

de 43,10C, inregistrata in luna iulie, iar minima a fost de –10,60 C (luna ianuarie). Cantitatea 

anuala de precipitatii din anul 2007 a fost de 741,8 l/mp cantitate mai ridicata comparativ cu 

anul 2006 (471l/mp). 
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Figura 5 – Zonarea climatică a României 

Sursa: http://calcul-termic.com/ 

3.4. Populația și fondul de locuințe  

3.4.1. Populația 

Elementul principal în cadrul analizei unui sistem teritorial este reprezentat de 

componenta demografică, întrucât cunoașterea aspectelor cu privire la numărul populației, 

structura și evoluția acesteia în timp este foarte importantă pentru a întelege modul în care va 

evolua cererea pentru resurse energetice, precum și modul în care unitatea administrativ-

teritorială trebuie să se dezvolte. 

Conform recensământului din 2021, populația județului Giurgiu a înregistra un număr 

de 274.848 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din anul 2012, când se 

înregistraseră un număr de 265.493 locuitori. 

Din totalul populației, în mediul urban locuiesc (29,72%) din populație, iar în mediul 

rural (70,27%). Densitatea populației județului este de 84,5 locuitori/km². Potrivit liberei 

declarații a persoanelor recenzate, 96,03% din populația județului sunt români, 3,89% sunt 

rromi, iar 0,08% sunt alte etnii. După religie populația este preponderent ortodoxă (98,5%). 

http://calcul-termic.com/
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Figura 6  – Evoluția populației în județul Giurgiu  

Sursa: https://giurgiu.insse.ro/  

 

Figura 7 -  Distribuția populației pe sexe în Județul Giurgiu în anul 2021 

Sursa: https://giurgiu.insse.ro/ 

În ceea ce privește structura populației pe sexe, din figura 7, reiese dominanța sexului 

masculin. Fenomenul de emigrație a populației de sex masculin, stilul de viață precar asociat 

celui de îmbolnăviri, au ca rezultat o creștere a nivelului mortalității în rândul populației de 
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sex femenin. Acestea sunt unele din motivele pentru care există această discrepanță în 

numărul populației după sex. 

Alți factori sunt reprezentați de prezența viciilor, stil de viață nesănătos, stresul 

cotidian, etc. 

Există o menținere a valorilor ridicate ale populației feminine vârstnice, comparativ cu 

cele ale populației masculine de aceeași vârstă. Analiza relevă faptul că populația feminină de 

peste 60 de ani are o pondere mult mai mare la nivelul populației în categoria de vârstă față de 

cea masculină. 

Astlfel că, conform datelor statistice pentru anul 2021 furnizate de către Institutul 

Național de Statistică, în Județul Giurgiu ponderea majoritară pe categoria de sexe o 

constituie grupa de sex masculin (124267) cu o pondere de 51,15%, urmată de grupa de sex 

femenin (118648). 

3.4.2. Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de 

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, 

veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi 

alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

- fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului; fondul 

locativ municipal care se află în proprietatea oraşului, municipiului, precum şi fondul care se 

află în administrarea operativă a instituţiilor municipale; 

- fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele 

cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor 

juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor  

proprii; 

- fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea 

personală, în proprietatea comună sau în cote părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice 

şi private; 
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- proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

Fondul locativ al Județului Giurgiu este alcătuit din fondul locativ public și fondul 

locativ privat. 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2021, fondul 

locativ public era format din 774 locuințe, iar fondul locativ privat era format din 122002 

locuințe.  

 

Fig. 8. Evoluția fondului de locuință la nivelul Județului Giurgiu (2000 – 2021) 

Sursa: https://insse.ro/cms/ro  
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Fig. 9. Raportul suprafețelor clădirilor publice ramificat pe domenii de activitate 

Sursa: Consiliul Județean Giurgiu 

În conformitate cu datele Institutului Național de Statistică și datele primite de la 

Consiliul Județean Giurgiu, referitoare la sfârșitul anului 2021, suprafața clădirilor publice pe 

domenii de activitate este de 46601,34 mp. 

3.5. Nominalizarea departamentului din cadrul primăriei și persoana responsabilă 

cu aplicarea Legii nr. 121/2014 

Departamentul din cadrul Consiliului Județean care va realiza implementarea și 

monitorizarea măsurilor incluse în Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) 

la nivelul municipiului Giurgiu va fi compartimentul Monitorizare Servicii Publice. Persoana 

responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014 va fi contractată ulterior elaborării 

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, fiind necesară deținerea unei autorizații de 

Manager Energetic pentru Autorități Publice Locale emisă de Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

Managerul energetic se va ocupa de monitorizarea consumurilor energetice în funcție 

de domeniile de consum analizate în cadrul Programului de Îmbunătăție a Eficienței 

Energetice. De asemenea, acesta va implementa planurile energetice ale Consiliului Județean 

Giurgiu, va urmări efectul implementării unor acțiuni din aceste planuri, propunând anumite 

măsuri de corecție. 

Principalele responsabilități ale managerului energetic sunt: 

- monitorizarea consumurilor energetice în principalele domenii de consum (clădiri 

rezidențiale, clădiri publice, iluminat public, tratarea apelor uzate); 

- analiza potențialului local de producere a energiei prin intermediul principalelor 

surse regenerabile de energie; 

- analiza periodică a indicatorilor specifici ai consumurilor de energie pe domenii de 

activitate și identificarea abaterilor față de mediile înregistrate în alte orașe/alte perioade de 

timp; odată constatate abaterile semnificative, managerul energetic trebuie să 

identifice/evalueze posibile cauze ale acestor deviații și să aibă în vedere posibile măsuri de 

corecție ce se impun; 

- coordonarea implementării programelor și planurilor energetice ale consiliului; 



   Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Consiliului Județean Giurgiu   

24 
 

- monitorizarea implementării programelor, planurilor energetice și realizarea 

rapoartelor periodice de monitorizare; managerul energetic trebuie să prezinte detaliat aceste 

rapoarte de monitorizare conducerii Primăriei, insistând asupra efectelor obținute din 

implementarea acțiunilor planificate, dar și asupra abaterilor de la implementarea planurilor; 

- întocmirea unor măsuri corective necesare în urma monitorizării, cu scopul de a 

recupera abaterile de la implementarea planificată și de a maximiza efectele obținute din 

implementare; 

- promovarea, împreună cu autoritățile locale, unei culturi organizaționale în cadrul 

administrației publice locale axată pe creșterea eficienței energetice în toate domeniile de 

activitate; 

- responsabilitatea derulării în bune condiții a contractelor de achiziție de energie 

(energie electrică, carburanți ș.a.) de la furnizori; managerul energetic poate propune soluții 

noi de achiziție a energiei (ex: intrarea pe bursa de energie) pentru a se obține prețuri de 

furnizare mai avantajoase; 

- analiza principalelor programe de finanțare națională și europeană, destinate 

autorităților publice locale pentru susținerea unor măsuri de eficiență energetică sau de 

valorificare a surselor locale de energie regenerabilă; 

- managerul energetic va face propuneri de aplicare în acest sens conducerii Primăriei,  

împreună cu cerințele pentru maximizarea gradului de succes: 

- realizarea de studii de fezabilitate/proiecte tehnice de calitate ridicată, necesitatea de 

consultanță tehnică performantă, nevoia de fonduri locale pentru cofinanțare etc.; 

- coordonarea programelor și campaniilor publice de informare/conștientizare a 

cetățenilor pentru determinarea implicării lor în consumul responsabil de energie; 

- promovarea unor parteneriate ale Consiliului Județean Giurgiu cu alte 

localități/organizații destinate cooperării pentru măsuri comune destinate creșterii eficienței 

energetice și utilizării surselor locale de energie regenerabilă. 

3.6. Nivelul de performanță al managementului energetic în cadrul Consiliului 

Județean Giurgiu 

Pentru evaluarea nivelului de performanță al managementului energetic, la 

nivelulConsiliului Județean Giurgiu, a fost completată matricea din Anexa 1. Pe baza datelor 
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prezentate în Anexa 1 se poate spune că la nivelul municipiului Giurgiu există o preocupare 

pentru modul de consum al resurselor energetice și pentru îmbunătățirea eficienței energetice. 

În prezent, unitatea administrativ-teritorială nu are un sistem de baze de date cu 

informații despre consumurile de energie ale acestuia. Se propune realizarea unui astfel de 

sistem de baze de date pentru monitorizarea consumurilor energetice istorice ale principalelor 

sectoare consumatoare ale municipiului. Pe baza acestor date istorice se vor putea face analize 

predictive asupra consumurilor viitoare, utilizând programe informatice specializate. Aceste 

analize predictive vor oferi Consiliului capacitatea de a negocia consumul pentru toți 

consumatorii publici, având consumuri estimate viitoare la prețuri mult scăzute sub prețurile 

de achiziție actuale. 

De asemenea, se propune implementarea unui sistem de management energetic, intern 

sau externalizat, care să asigure realizarea proiectelor propuse și asumate prin Programul de 

Îmbunătățire a Eficienței Energetice, la nivelul Consiliului Județean Giurgiu. Managementul 

energetic va asigura, pe lângă implementarea efectivă a proiectelor din program, achiziția mai 

eficientă a gazelor naturale și a energiei electrice pentru consumatorii publici. 

3.7. Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie electrică și termică 

Energie electrică 

În Județul Giurgiu nu există surse majore de producere a energiei electrice (centrale 

electrice). Conform Strategiei de Dezvoltarea Economică și Socială a Județului Giurgiu, care 

este racordat la sistemul energetic național prin intermediul ENEL Energie Muntenia.  

Energie termică 

Județul Giurgiu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Așa 

cum reiese din Strategia de dezvoltare a Județului, centrala termoelectrică Giurgiu este 

echipata cu trei cazane de 420t/h tip CR 1244, fabricatie Vulcan Bucuresti, doua cazane de 

abur industrial de 105t/h fabricatie Vulcan Bucuresti, o turbina DKU 50 și o turbina DSL 50 

fabricatie I.M.G. 

Energia termica este distribuita populației și agentilor economici prin 45 puncte 

termice, proprietate Consiliu Judetean Giurgiu. Încalzirea clădirilor administrației publice se 

realizează prin intermediul Uzinei Termoelectrice Giurgiu ce funcționează prin arderea 

combustibilului fosil și/ sau a gazului. 
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Uzina Termoelectrica Giurgiu este amplasată în partea de vest a municipiului Giurgiu 

- port la Dunare. Societatea are ca profil de baza producerea energiei electrice si a energiei 

termice - fiind singura sursa de alimentare cu energie termica din municipiul Giurgiu. 

Centrala a fost construită la începutul deceniului IX ca urmare a industrializării 

puternice a municipiului Giurgiu. Aceasta centrala a fost proiectata și construită cu o 

capacitate de producere a energiei termice de 735 Gcal/h, energie termica necesara atat unor 

intreprinderi mari consumatore de astfel de resurse, intreprinderi aflate la finalul investitiei ( 

ex: F-ca de zahar, Textile, Combinatul Chimic ), cat si incalzirii populatiei municipiului 

Giurgiu. 

Astfel s-au construit si pus in functiune esalonat ( 1984, 1985, 1986 ) trei cazane 

energetice de 420 t/h utilizand lignit si trei turbine de 50MW ( o turbina cu condensatie si 

doua turbine in contrapresiune). 

Consiliul Județean Giurgiu arată în ultimii ani un interes tot mai mare în ceea ce 

privește îmbunătățirea eficienței energetice printr-o serie de obiective propuse: 

- reabilitarea termică a clădirilor care aparțin Consiliului Județean Giurgiu; 

- programe de educare și stimulare pentru eficientizarea termică și energetică. 

3.8. Situația consumurilor energetice publice si rezidențiale ale Consiliului Județean 

Giurgiu 

Descrierea situației consumurilor energetice publice și rezidențiale ale Consiliului 

Județean Giurgiu sunt prezentate în fișa din Anexa 2. 

3.9. Utilizarea și nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport în localitate 

 

 Rețeaua de transport 

Municipiul Giurgiu este, din punct de vedere istoric, un punct important pe traseele 

comerciale din Europa. Atestat documentar încă din secolul XIV, municipiul Giurgiu a fost 

gazda unor premiere tehnice: prima linie de cale ferată din România (Bucureşti - Giurgiu), 

prima linie de telegraf şi podul peste Dunăre.  

Județul Giurgiu dispune de un sistem de drumuri publice format din drumuri naționale 

(311,128 km), drumuri județene (537,543 km), drumuri comunale (308,772 km), respectiv 34 
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de poduri pe traseele de drumuri județene (cu o lungime de 2.210 m) și 20 poduri pe traseele 

de drumuri comunale (1.054,81 m).  

Infrastructura rutieră pe teritoriul județului este compusă din: DN 5 (E70, E85) 

Bucureşti – Giurgiu-vamă – Bulgaria, DN 6 București - Alexandria - Craiova – Timişoara, E 

81 (A 1) Bucureşti – Piteşti, DN 5B Giurgiu – Ghimpaţi, DN 61 Găeşti – Ghimpaţi, DN 5C 

Giurgiu – Zimnicea, DN 41 (Giurgiu) - Plopşoru – Olteniţa, DN 5 A DN 5 – Adunaţii 

Copăceni – Grădiştea – Mironeşti – Hotarele – DN 41 (Greaca). 

Apropierea de Bucureşti asigură accesul rapid la aeroporturile Otopeni şi Băneasa. 

Lungimea liniilor de cale ferată care traversează judeţul este de 47 de km, calea ferată 

electrificată, având o lungime de 24 km, asigură legătura cu judeţul Teleorman (Videle), cu 

Bucureşti şi cu Ruse. 

Reţeaua de drumuri şi poduri din judeţul Giurgiu necesită modernizări, reparaţii, 

reabilitări, în cazul: 

- drumurilor judeţene: modernizări – 136,62 km, reparaţii, reabilitări – 133,863 km 

- drumurile comunale: modernizări – 130,761 km, reparaţii, reablitări – 55,686 km 

Rezultă că din totalul de 846,315 km de drumuri judeţene şi comunale, necesită 

modernizări 267,381 km şi reparaţii, reabilitări 189,549 km 

- din 34 poduri judeţene, 11 necesită reparaţii capitale 

- starea tehnică a DN 5A este necorespunzătoare preluării fluxurilor de transport 

- podul CF peste râul Argeş este grav avariat prin distrugerea structurii de rezistenţă şi 

prăbusirea acestuia în 2008. 

Județul Giurgiu avea, în 2012, o rețea de drumuri publice naționale modernizate 

pentru 97% din lungime (302 km), iar rețeaua de drumuri județene și comunale este 

modernizată pentru 53% din lungime (449 km). 

Drumurile județene și comunale au îmbrăcăminți ușoare rutiere pentru 131 km, sunt 

pietruite pentru 191 km și sunt de pământ în cazul unei lungimi de 76 km. În județul Giurgiu, 

funcționează servicii de transport public numai în municipiul Giurgiu, pe când pentru celelalte 

6 județe din Regiunea Sud Muntenia transportul în comun este prezent în 18 UAT urbane. 
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Străzile orășenești din județul Giurgiu aveau, în 2011, o lungime totală de 195 km: 

132 km în municipiul Giurgiu, 52 km în orașul Mihăilești, 11 km în orașul Bolintin-Vale. 

Raportat la 2002, reţeaua judeţeană de străzi orăşeneşti s-a extins cu 34 km. Valoarea reţelei 

de străzi orăşeneşti de la nivelul judeţului Giurgiu este de trei ori mai mică decât media de 

lungime totală a străzilor orășenești în județele din Regiunea Sud Muntenia. 

 Transportul public 

Transportul public în județul Giurgiu s-a lovit de probleme financiare privind 

gestionarea serviciilor urbane cu operatorii privați, astfel înființând noi operatori de stat în 

2019.  Serviciul public de transport este asigurat prin Programul Județean de Transport dar și 

de către două asociații de dezvoltare intercomunitară, respectiv Giurgiu Metropolitan și 

Giurgiu Sud. 

3.10. Modul de gestionare al serviciilor de utilități publice 

La nivelul Consiliului Județean Goirgiu sistemul de iluminat public este furnizat de 

ENEL Energie Muntenia, iar corpurile de iluminat și sistemul de iluminat stradal este alcătuit 

din stâlpi și corpuri de iluminat ce se află în proprietatea Consiliului Județean Giurgiu.  

Sistemul de alimentarea cu apă potabilă și de canalizare, precum și exploatarea 

sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare este furnizat de operatorul regional 

Apa Service S.A. 

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Județului Giurgiu este asigurată de 

Engie România. 

La nivelul Consiliului Județean Giurgiu serviciul de transport public local de persoane 

este asigurat de Giurgiu Metropolitan și Giurgiu Sud.  

Serviciul public de salubrizare este organizat și reglementat prin proiectul cu finațare 

nerambursabilă ”Sistem de management integrat al deseurilor solide în Județul Giurgiu”,  

gestionat de Consiliul Județean Giurgiu si A.D.I. ”Management eficient pentru un județ  

curat”; 

Servicii utilități 

publice 

Modul de gestionare a serviciului Indicatori de eficiență 

energetică stipulați prin 

contract  

 Contract de delegare a 

gestiunii serviciului 

public 

Gestiune 

directă prin 

departamentele 

DA 

(Precizați 

indicatorul) 

NU 
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consiliului 

Iluminat public ENEL Energie 

Muntenia 

- - X 

Alimentare cu apă 

și canalizare 

Apa Service S.A. - - X 

Alimentare cu 

energie 

termică 

S.C UZINA 

TERMOELECTRICA 

PRODUCTION 

GIURGIU S.A 

- - - 

Transport public Giurgiu Metropolitan 

și Giurgiu Sud 

- - X 

Clădiri publice X - - X 

Clădiri individuale - - - - 

Serviciul public de 

salubrizare 

- - - - 

Tabel nr.1 – Modelul de gestionare a serviciilor de unitățile publice 

Sursa: Consiliul Județean Giurgiu 

4. Pregătirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – date 

statistice 

În cadrul acestei etape pregătitoare este necesară crearea unei baze de date cu 

informații în domeniul eficienței energetice și instruirea persoanelor care vor fi implicate în 

procesul de dezvoltare, de management și de punere în aplicare a programului. 

În pregătirea bazei de date au fost colectate date din toate sursele disponibile, de la 

Institutul Național de Statistică, de la furnizorii de utilități, din facturi – istoric și prezent, 

estimări și extrapolări statistice. 

4.1. Date tehnice pentru clădiri publice 

Din totalitatea tipurilor de clădiri, cele publice reprezintă sectorul cel mai vizat de 

politicile de creștere a eficienței energetice prin prisma exemplului de a contribui la reducerea 

consumului de energie și a emisiilor de CO2 în atmosferă și mai ales ținând cont de 

portofoliul clădirilor deținute. 

Estimările privind stocul de clădiri publice (BERD) indică o suprafață de aproximativ 

31 milioane m2 la nivel național, din care 9 milioane m2 în unități de sănătate, 15 milioane 

m2 în unități de educație, respectiv 7 milioane m2 în clădiri administrative. 
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În cazul Consiliului Județean Giurgiu, clădirile ocupă o suprafață construită de circa 

46.296,24 m2 și sunt reprezentate de clădirile prezentate în tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Denumire instituție Suprafață 

construită (mp) 

1. Unități de învățământ  

1.1. Școala gimnazială specială nr. 1 Giurgiu 512,8 

Subtotal 512,8 

2. Unități sanitare  

2.1. Spitalul Județean Giurgiu 8345 

2.2. Spitalul Vadul Lat 2762 

2.3. Spitalul Izvorul 2391 

2.4. Centrul de asistență medico-socială Mogoșești 3258 

2.5. Complex de servicii medicale Giurgiu 538,1 

Subtotal 17294,2 

3. Unități socio-culturale 

3.1. Teatrul Tudor Vianu 1717 

3.2. Biblioteca Județeană IA Bassarabescu 641 

3.3. Muzeul județean Teoharie Antonescu 749,6 

3.4. Centrul județean de conservare și valorificare a tradiției și 

creației populare  Giurgiu 

463 

Subtotal 3570,6 

4. Altele  

4.1. Căminul pentru persoane vârstnice Singureni 2747 

4.2. DGASPC 485 

4.3. Centrul de asistență socială Slobozia 436,5 

4.4. Centrul de asistență socială Oinacu 816 

4.5. Centrul de asistență socială Hotarele 913,8 

4.6. Centrul de asistență socială Grădinari 2118 

4.7. Adăpost AL 807 

4.8. Comandamentul Militar 505,5 

4.9. Centrul de recuperare a adulților cu handicap sever Bolintin 

Vale 

2137 

4.10. Centrul de integrare prin terapie ocupațională Tântava  -

Grădinari 

1302 

4.11. Casa de tip familial  Andrei 1954 

4.12. Casa de tip familial Ioana 703,9 

4.13. Casa de tip familial Casa albatră 330,79 

4.14. Casa de tip familial Casa Noastră 198,5 

4.15. Casa de tip familial Mihaele 298,34 

4.16. Casa de tip familial Elena 132,2 

4.17. Casa de tip familial Sf. Ioan 115,7 

4.18. Casa de tip familial Gabriela 119,47 

4.19. Casa de tip familial Teodora 161 

4.20. Casa de tip familial Constantin 250,14 

4.21. Casa de tip familial Daniela 182 

4.22. Casa de tip familial Casa verde 82 

4.23. Casa de tip familial Ansaloni 122,8 
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4.24. Casa de tip familial Casa Dunării 216 

4.25. Centrul de recuperare și respiro 206 

4.26. Centrul de zi Soarele 190 

4.27. Cămin persoane vârstnice Mironești 1752 

4.28. Centrul de zi pentru persoane vorstnice Băneasa 223 

4.29. Centrul de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni 275 

4.30. CMID Frătești 2223 

4.31. Centrul pentru persoane vârstnice Oncești 1282 

Subtotal 23285,64 

5. Unități administrative 

5.1. Consiliul Județean Giurgiu 1633 

Subtotal 1633 

TOTAL 46296,23 

Tabel nr.2  – Clădirile publice din patrimoniul Consiliului Județean Giurgiu 

Sursa: Consiliul Județean Giurgiu 

Consumurile energetice principale pentru anul 2021 sunt prezentate în tabelul nr. 5.2.: 

Tip clădire Nr. 

clădiri 

în grup 

Total 

suprafață 

mp 

Indicatori 

Consum 

energie 

electrică 

(Mwh/an) 

Consum 

energie 

termică 

(Gcal/an) 

Factură energie (lei/an) 

electrică termică 

Spitale, 

dispensare, 

policlinici etc 

 

5 

 

17294,2 

 

2425,933  

 

0 

 

808204,841 

 

0 

Școli, licee, 

creșe, grădinițe 

etc. 

 

1 

 

512,8 

 

6,864 

 

0,0636 

 

 

9403,68 

 

 

0 

Clădiri 

socioculturale 

(teatre, 

cinematografe, 

muzee etc.) 

 

 

4 

 

 

3570,6 

 

 

82,649 

 

 

306 

 

 

 

21783 

 

 

21653,78 

 

Clădiri 

administrative 

 

1 

 

1633 

 

 

21,696 

 

118 

 

29723,52 

 

 

21653,78 

 

Altele  

31 

 

23285,64 

 

 

1047,679 

 

1.106 

 

 

694149,3 

 

 

92778,82 

 

TOTAL 42 46296,23 3584,821  1530,646 1563264 180409,6 

Tabel 3. – Indicatori specifici ai consumului de energie electrică și gaze naturale – clădiri publice – anul 2021 

Sursa: Consiliul Județean Giurgiu 

În tabelele de mai sus sunt prezentate comparații privind consumul final de energie și 

indicatorii de consum energetic aferent clădirilor publice aflate în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu. Se observă că mai mult de jumătate din consumul final de energie îl 

reprezintă unitățile medicale, urmate de alte unități administrative la o diferență de 38 de 

procente. 
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Totodată, consumul energetic pe m2 este ridicat, în special consumul de energie 

termică, dar și energie electrică, a unităților medicale. 

Consumul de energie termică ridicat se datorează în special faptului că mare parte a 

clădirilor publice cu o vechime de cel puțin 30 de ani sau chiar semnificativ mai mult. 

Având în vedere cele prezentate precum și faptul că în ultima perioadă nu au fost 

implementate proiecte semnificative, special destinate eficientizării energetice, este absolut 

necesară luarea unei acțiuni în această direcție. 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice se poate realiza atât din punct de vedere 

termic, prin aplicarea unor soluții pentru creșterea rezistenței termice, cât și din punct de 

vedere electric, prin înlocuirea sistemelor consumatoare de energie electrică, cu sisteme 

economice. Totodată, trebuie ținut în vedere și posibilitatea utilizării surselor de energie 

regenerabilă, în vederea asigurării energiei. 

 

Fig 10. Raport consum energie electrică aferent cladirilor publice 

Sursa: Consiliul Județean Giurgiu 

Unități de 

învățământ 

0,20%

Unități medicale

67,86%

Clădiri social-

culturale

2,26%

Clădiri 

administrative

3428,946%

Altele

29,02%

RAPORT CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ 

CLĂDIRI PUBLICE  
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4.2. Date tehnice pentru sectorul transporturi 

Serviciul public de transport este asigurat prin Programul Județean de Transport dar și 

de către două asociații de dezvoltare intercomunitară, respectiv Giurgiu Metropolitan și 

Giurgiu Sud. 

Din cauza lipsei de informații necesare nu poate fi realizată o evaluare a sistemului de 

transport public de persoane care se află în componența Consiliului Județean Giurgiu. 

4.3. Date tehnice privind potențialul de producere și utilizare proprie mai eficientă a 

energiei regenerabile la nivel local 

 

Din categoria energiilor regenerabile fac parte toate acele tipuri de surse de energie 

care nu poluează sau au un impact extrem de mic asupra mediului sau sănătății viețuitoarelor, 

fiind în același timp, surse care se regenerează datorită proceselor naturale sau sunt 

inepuizabile. 

Creșterea rapidă a gradului de poluare, produs în special de arderea combustibililor 

fosili – cărbuni, petrol, gaze naturale -, a determinat un interes pentru energiile regenerabile 

tot mai crescut comparativ cu ultimii ani, ceea ce s-a concretizat într-un nivel istoric al 

investițiilor pentru valorificarea acestora. 
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Cu toate că sistemul energetic convențional consideră sursele de energie regenerabilă 

ca fiind alternative, acestea sunt de fapt, surse care într-o formă sau alta au fost utilizare de 

oameni de mii de ani - față de combustibilii fosili, pentru care tehnologia de exploatare s-a 

dezvoltat doar în ultimii 150-200 de ani. 

Principalele tipuri de energie produse din surse regenerabile, tehnologiile relevante și 

aplicațiile tipice sunt prezentate în următoare figură. 

 

Fig. 11. Tipuri de energii produse din surse regenerabile 

Scopul strategiei energetince naționale este oferirea unei alternative tuturor tipurilor de 

consumatori de energie, alternativă ce provine din surse epuizabile, pentru a putea obține un 

consum rațional de energie prin retehnologizare și utilizarea în mod eficient a diferitelor surse 

de energie regenerabilă, existente la nivelul României. 

Noile resurse ar trebui să înlocuiască în mod treptat resursele tradiționale epuizabile, 

asigurând în acest mod protecția mediului natural, precum și securitatea energetică. 

Dezvoltarea durabilă are la bază, în primul rând, asigurarea alimentării cu energie într-un 
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volum suficient și accesul larg la serviciile energetice în special la cele ecologice provenite 

din surse regenerabile. 

Întrucât resursele energetice „tradiționale” au un caracter limitat, iar în viitor omenirea 

va fi obligată să se orienteze spre surse regenerabile de energie, trebuie elaborată și 

implementată o strategie care să fie orientată spre producerea și utilizarea treptată a tipurilor 

de energie verde, în vederea economisirii resurselor epuizabile și înlocuirea acestora în viitor. 

Industrializarea continuă a statelor a determinat dependența tot mai mare a 

economiilor mondiale față de sursele energetice epuizabile ale planetei. 

La momentul actual, întreaga economie mondială depinde în cea mai mare parte de 

petrol ca resursă principală pentru producerea energiei, iar lupta pentru acestă resursă domină 

geopolitica secolului al XXI, generând în cele mai multe cazuri instabilitate politică în unele 

state. 

Dacă inițial erau considerate inepuizabile, resursele energetice și de materii prime sunt 

limitate și repartizate în mod neuniform la nivelul Terrei. Astfel, riscul epuizării în următorii 

ani a resurselor energetice a reprezentat un semnal serios de alarmă, conducând la 

identificarea posibilităților de substituire a resurselor epuizabile, diminuarea dezechilibrelor 

de mediu determinate de exploatarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor folosite până acum.  

Acest semnal de alarmă a determinat populația să utilizeze un nou concept – conceptul 

de securitate energetică. Securitatea energetică presupune producerea energiei necesare pe 

propiul teritoriu național, reducând, în acest mod, deprendența de importuri. 

Securitatea energetică reprezintă asigurarea din punct de vedere al surselor, al 

controlului rutelor, distribuției și al alternativelor. Acest concept este definit ca „resurse sigure 

la un preț rezonabil”, înglobând o problematică mult mai amplă decât triunghiul securitatea 

aprovizionării → sustenabilitate → compatitivitate. 

O precondiție imperios necesară, pentru a asigura securitatea energetică, este 

reprezentată de existența resurselor suficiente și disponibile. Fără îndoială că orice întrerupere 

îndelungată a alimentării cu energie generează daune semnificative asupra creșterii 

economice, stabilității politice, precum și asupra prosperității cetățenilor unei națiuni. 

Conceptul de securitate energetică vizează în special dezvoltarea durabilă prin 

identificarea şi exploatarea unor surse alternative de energie, reducerea poluării mediului, 

retehnologizarea şi modernizarea rutelor de transport existente. 
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Uniunea Europeană este 

tot mai expusă la instabilitatea şi 

creşterea preţurilor de pe pieţele 

internaţionale de energie, precum 

şi la consecinţele faptului că 

rezervele de hidrocarburi ajung 

treptat să fie monopolizate de un 

număr restrâns de state. 

România se înscrie în acest 

context ca stat membru al 

Comunităţii Europene, ca stat cu 

industrie bazată în mare parte pe 

consumul de resurse epuizabile, 

dar şi ca stat cu reale posibilităţi 

de a dezvolta o structură 

energetică bazată pe energii 

regenerabile. 

 

Conform hărții prezentate 

anterior, potențialul energetic al 

României este repartizat zonal 

astfel: 

• Delta Dunării – energie solară; 

• Dobrogea – Energie solară și eoliană; 

• Moldova – micro-hidro, energie eoliană și biomasă; 

• Munții Carpați – potențial ridicat de biomasă și micro-hidro; 

• Transilvania – potențial ridicat pentru micro-hidro; 

• Câmpia de Vest – posibilități de valorificare a energiei termale; 

• Subcarpați – potențial pentru biomasă și micro-hidro; 

• Câmpia Română – biomasă, energie geotermală și energie solară.  
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Fig. 12. Harta potențialului energetic al României 

 

 

a) Energia solară 

Prin intermediul radiației solare la nivelul atmosferei ajunge o cantitatea de 174 PW. 

Din toată această cantitate o treime se reflectă în spațiu, iar restul este absorbită de atmosferă, 

nori, pământ și oceane. 

Energia solară este energia generată direct prin transferul energiei luminoase produsă 

de Soare în alte forme de energie. Acestă energie poate fi utilizată, atât pentru a genera 

energie electrică, cât și pentru încălzirea aerului sau a apei. 

Energia solară este obținută prin conversia radiației electromagnetice a Soarelui. 

Acestă transformare se realizează cu ajutorul unor module solare denumite generatoare 

fotovoltaice. Modulele au în alcătuirea lor celule de siliciu legate în serie sau în paralel, astfel 

că la impactul radiației solare la nivelul acestora are loc efectul fotovoltaic generând un flux 

de curent continuu. Cu ajutorul invertoarelor de putere, curentul continuu produs se 

transformă în curent alternativ. Cu toate că această energie este una regenerabilă, principala 

problemă o reprezintă faptul că soarele nu oferă în mod constant energie în decursul unei zile 

în functie de alternanța zi-noapte, condiții meteo sau anotimp. 

 

Fig. 13.  Panouri fotovoltaice 

Instalațiile solare pot fi de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice generază 

în mod direct energie electrică, în timp ce panourile termice contribuie la economisirea altor 

tipuri de combustibili – lemn, gaz – într-o proporție de 75% / an. O locuința ce dispune de 
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ambele tipuri de instalații solare – panouri fotovoltaice și termice în vid – poate fi considerată 

„independentă energetic”, deoarece energia care este acumulată în timpul zilei în baterii este 

transmisă apoi în rețea și folosită în funcție de necesități. 

Panourile solare generează energie electrică circa 9h/zi, calculul se realizează pe 

minim – iarna, ziua are 9 ore. Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este 

înnorat. De asemenea acestea sunt rezistente la grindină - în cazul celor mai bune panouri. 

 

Fig. 14. Harta potențialului solar al României 

În harta anterioară este prezentată distribuția fluxurilor medii anuale ale energiei 

solare incidente pe suprafața orizontală a teritoriului României. În cadrul acesteia sunt 

evidențiate 5 zone, care au fost diferențiate în funcție de valorile pe care le au fluxurile medii 

anuale ale energiei solare. În urma analizei se poate observa că mai mult de 50% din suprafața 

țării beneficiază de un flux energetic mediu anual de 1.275 KWh/m2. 

La nivel național, zonele cu un interes deosebit pentru dezvoltarea aplicațiilor 

specifice energie solare, sunt împărțite în 5 categorii, astfel: 
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 Zona I – cuprinde suprafețele cu cel mai ridicat potențial – Dobrogea și o mică parte 

din Câmpia Română; 

 Zona II – include teritoriile cu un potențial bun, radiaţia solară pe suprafaţă orizontală 

se situează aici între 1.300 şi 1.350 kWh/m2 – o mare parte din Câmpia Română, 

Podișul Getic, Subcarpații Olteniei și Munteniei, o parte bună din Lunca Dunării, 

Sudul şi Centrul Podişului Moldovenesc, Câmpia şi Dealurile Vestice, Vestul 

Podişului Transilvaniei.  

 Zona III – zonă care dispune de un potențial moderat, cuprins între 1.250 și 1.300 

kWh/m2 – cea mai mare parte din Podișul Transilvaniei, Nordul Podișului 

Moldovenesc și zona Subcarpatică; 

 Zona IV – zonă care un potențial redus, cuprins în intervalul 1.200 – 1.250 kWh/m2 – 

Subcarpații Moldovei, cea mai mare parte a Depresiunii Transilvania; 

 Zona V – regiunea unde radiația solară este mai mică de 1.200 kWh/m2 – zonele 

montane.  

Astfel, în urma anlizei acestor zone și a 

localizării geografice a județului, reiese că 

Consiliul Județean Giurgiu este situat în Zona 

II, având un potențial ridicat pentru producerea 

energiei solare, întrucât în această zonă radiația 

solară înregistrează valori 1.300 şi 1.350 

kWh/m2, favorizând utilizarea acestei surse de 

energie regenerabilă. 

De asemenea, datele furnizate de către 

Global Solar Atlas relevă faptul că municipiul 

Măgurele beneficiază de un flux energetic 

mediu anual de 1.315 KWh/m2. 
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Fig.15 Hartă generare energie fotovoltaică                                                        Fig. 16 Harta Municipiului 

Giurgiu 

                 Sursă: Global Solar Atlas                                                                          Sursa: Global Solar Atlas  

 U.M (kWh/kWp pe an) 

Specific photovoltaic output 1340.3 kWh/kWp 

Direct normal irradiation 1310.4 kWh/m2 

Global horizontal irradiation 1408.3 Wh/m2 

Diffiuse horizontal irradiation 633.0 kWh/m2 

Global tilted irradiation at 

optimum angle 

1628.2 kWh/m2 

 

Optimum tilt PV modules 34 / 180 ° 

Air temperature 12.9 °C 

Terrain elevation 20 m 

Tab. 4. Date hartă privind Județul Giurgiu 

Sursa: Global Solar Atlas 

Conform datelor furnizate de Global 

Solar Atlas, în județul Giurgiu, suma lunară 

a energiei radiației solare atinge un metru 

pătrat al unui plan orientat în permanență în 

direcția soareluri măsurată în kWh/m2 și 

înregistrează cea mai mare valoare în lunile 

mai, iunie, iulie, respectiv august. 

Iradierea normală directă pe medii 

orare în funcție de lună este prezentată în 

ilustrația următoare, valorile fiind 

prezentate în Wh/m2. Cele mai mari valori 

sunt înregistrate în intervalul orar 9-16 în 

lunile de vară. 

Iradierea normală directă pe medii orare în funcție de lună este prezentată în ilustrația 

următoare, valorile fiind prezentate în Wh/m2. 
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Fig. 17. - iradiere normală directă kWh/m2 în funcție de ora zilei în Județul Giurgiu 

Sursa: Global Solar Atlas 

Astfel, conform datelor prezentate anterior, localizarea georgrafică a Județului Giurgiu 

prezintă un potențial ridicat de producere a energiei solare. 

 

 

b) Energie eoliană 

Cu toate că energia eoliană a început să fie utilizată cu multe secole în urmă, de abia la 

începutul secolului al XXI au fost dezvoltate turbine eoliene de mare viteză. În prezent există 

două tipuri de turbine eoliene de bază: Turbine Eoliene cu ax orizental și Turbine Eoliene cu 

ax vertical, aceste tipuri sunt în funcție de orientarea axei rotorului. 

 

Fig.18. Tipuri de turbine eoliene 
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La nivelul Terrei potențialul energetic al vântului este de circa 57.000 TWh/an. 

Jumătate din acest potențial provine din energia eoliana off-shore, dar aceste tehnologii sunt 

limitate de locațiile care nu trebuie să depășească adâncimi de 50 m. 

 

Fig. 19. Parc eolian 

În regiunile de deal și podiș vântul este mai prezent, întrucât în zonele ecuatoriale ale 

Pământului este înregistrată o cantitate mai mare de radiații solare în comparație cu zonele 

polare determină un număr mare de curenți de convecție în atmosferă. 

Deși Europa deține doar 9% din potențialul mondial, exploatează foarte bine acestă 

sursă de energie. 

Pentru a putea genera energie cu ajutorul vântului, acesta ar trebui să aibă un flux cât 

mai constant. Turbinele eoliene folosesc energia cinetică a fluxului de vânt, energie cinetică 

ce este transformată în energie mecanică datorită diferenței de viteză a vântului. Viteza 

vântului este redusă, în fața rotorului vântul fiind neperturbat, până în spatele lui, unde apare 

diferența de viteză, iar mai apoi, cu ajutorul generatorului, energia mecanică este transformată 

în energie electrică. 

În comparație cu instalațiile tradiționale de generare a energiei, parcurile eoliene au 

avantajul unei construcții modulare, facilitând astfel extinderea acestora oricând.  

Cu toate că este o sursă nepoluantă, reprezentând o alternativă foarte bună pentru 

localități aflate la distanță de sursele tradiționale, aceasta are și câteva dezavantaje, iar cel mai 

mare este prețul ridicat al soluțiilor tehnice necesare pentru implementare, precum și efectul 

negativ asupra ecosistemelor - prin înălțimea la care sunt amplasate, turbinele pot interfera cu 

zborul păsărilor. Ca și în cazul energiei solare, energia eoliană are un caracter intermitent. 
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Viteza vântului este variabilă în funcție de perioadă, ceea ce face necesară completarea acestei 

surse de energie cu alte surse care să asigure continuitatea. 

O instalație eoliană este alcătuită din: 

- aeromotor – elementul central al instalației care efectuează conversia energiei eoliene 

în energie mecanică; 

- mecanismul acționat; 

- dispozitivul de transmisie mecanică; 

- sisteme de orientare, stabilizare, reglaj, protecție și alte elemente constructive. 

Deoarece costul unei turbine eoliene este unul ridicat, acestea nu prezintă interes 

pentru mulți investitori. Dar, prin intermediul fondurilor europene, investitorii cu putere 

financiară mai redusă au posibilitatea să realizeze proiecte pentru captarea energiei eoliene.  

În cadrul strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, potențialul eolian 

al României este de 14.000 MWh – putere instalată -, care poate genera o cantitate de energie 

de circa 23.000 GWh/an. Aceste valori sunt doar o estimare a potențialului teoretic și necesită 

o personalizare în funcție de posibilitățile de exploatare tehnică și economică. 

Prognozele de dezvoltare energetică iau în calcul în special potențialul de valorificare 

practică în aplicațiile eoliene. Acest potențial este mult mai mic decât cel teoretic, doarece 

depinde 

de posibilitățile de utilizare a terenului și de condițiile pe piața energiei.  

Din acesată cauză potențialul eolian valorificabil poate fi estimat doar pe termen 

mediu, estimare ce se realizează pe baza datelor tehnologice și economice ce sunt cunoscute 

la momentul actual și care sunt considerate a fi valabile pe termen mediu. 

La nivelul României, pentru estimarea potențialului valorificabil al țării a fost aleasă 

calea de evaluare de tip top-down bazată pe următoarele premise macroeconomice: 

 Condițiile potențialului eolian tehnic – viteza vântului – care în 

România sunt apropiate de condițiile eoliene existente la nivelul teritoriului european; 

 Politica energetică și piața energiei din România vor fi incluse în 

politica europeană și piața europeană a energiei, astfel indicatorii de corelare 

macroeconomică a potențialului eolian valorificabil pe termen mediu și lung – 2030-

2050 – ar trebui să fie încadrați în aceleași intervale ca și cei europeni. 

Indicatorii macroeconomici luați în considerare sunt: 

 Puterea instalată – energia produsă – în instalațiile eoliene în corelație 

cu PIB/locuitor  Peol/PIB/loc sau Eeol/PIB/loc; 
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 Energia electrică produsă în instalații eoliene în corelație cu consumul 

brut de energie electrică – Eeol/Eel. 

 
Fig. 20. Harta potențialului eolian al României 

 

În harta potențialului eolian al României sunt evidențiate principalele zone cu potențial 

energetic eolian, acestea fiind: 

 Zona I – include zonele unde viteza vântului poate depăși 10m/s – 

Dobrogea – zona de coastă a Mării Negre -, Munții Retezet-Godeanu, Munții Făgărași, 

Munții Parâng, Munții Rodnei, Munții Călimani. Cel mai mare parc eolian din 

România se află în Dobrogea, în apropierea coastei Mării Negre unde datorită puterii 

mari a vântului, 88 de turbine eoliene produc 540 GWh/an, energie electrică, furnizând 

energie curată pentr 350.000 de gospodării din România. 

 Zona II – cuprinde zonele unde viteza vântului este cuprinsă între 9-10 

m/s - Munții Măcin, Carpații de Curbură; 

 Zona III – include zona vârfurilor montane, unde viteza vântului poate 

depăși 8 m/s, zone restrânse în Vestul țării – Banat și pantele occidentale ale 

Dealurilor de Vest, respectiv Podișul Transilvaniei, Colinele Tutovei, Câmpia Română 

de Est; 
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 Zona IV – în acestă zonă viteza vânturilor este cuprinsă între 6-8 m/s și 

cuprinde cea mai mare parte a Câmpiei de Vest, Câmpia Română, Podișul Fălticenilor, 

Podișul Sucevei, Podișul Bârladului, Podișul Târnavelor. Conform hărții prezentate 

anterior, situarea Județului Giurgiu în Zona IV de potențial eolian, unde viteza 

vântului este cuprinsă între 6-8 m/s favorizează utilizarea acestei surse regenerabile de 

energie ca alternativă a surselor convenționale de energie. Astfel că, exploatarea 

potențialului eolian nu reprezintă o abordare viabilă pentru generarea de energie din 

exploatarea resurselor regenerabile. 

 Zona V – în această zonă viteza vânturilor este cuprinză între 4-6 m/s 

și cuprinde cea mai mare parte din Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Subcarpații 

Getici și o parte din Lunca Dunării, precum și partea de cea mai mare a Câmpiei de 

Vest. 

c) Potențialul micro-hidroenergetic 

Principala sursă de energie regenerabilă de care dispune România, în conformitate cu 

cerințele Uniunii Europene, este reprezentată de energia hidro. Astfel, la nivelul țării a fost 

necesară realizarea unei analize pe baza datelor privind atât microhidrocentralele existente, 

cât și cele potențial amenajabile economic. 

Resursele de apă ale țării, generate de râurile interioare, au fost evaluate la circa 42 

miliarde m3/an, însă într-un regim neamenajat pot fi contate doar 19 milioane de m3/an, din 

cauza fluctuațiilor de debite ale râurilor. Aceste resurse de apă ce se găsesc în interiorul țării 

sunt cracterizate printr-o mare variabilitate, atât în timp, cât și în spațiu. Astfel, zonele 

importante și 

mari, cum sunt Câmpia Română, Podișul Moldovei și Dobrogea, sunt sărace în apă.  

Variațiile mari în timp ale debitelor apar, atât în cursul unui an, cât și de la un an la 

altul. În lunile martie-iunie se scurge mai mult de 50% din stocul anual, atingând debite 

maxime de sute de ori mai mari decât cele minime. Toate acestea impun necesitatea 

compensării debitelor cu ajutorul acumulărilor artificiale. 

Referitor la potențialul hidroenergetic al țării a fost estimat un potențial teoretic al 

precipitațiilor de aproximativ 230 TWh/an, potențialul teoretic al apelor de scurgere de circa 

90 TWh/an, iar potențialul teoretic liniar al cursurilor de apă de 70 TWh/an. 

Potențialul teoretic mediu al râurilor din țară, chiar și partea ce revine României din 

potențialul Dunării, ajunge la valoare de 70 TWh/an, din care 40 TWh/an îl reprezintă 

potențialul tehnic amenajabil – 2/3 râurile interioare și 1/3 Dunărea. 
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La fel ca în cazul aplicațiilor eoliene, potențialul hidroenergetic tehnic amenajabil este 

mult mai mic decât cel estimat teoretic ajungând la o valoarea de circa 1.100 MWh, generând 

astfel o producție de 3.600 GWh/an. 

Evaluarea potențialului economic amenjabil a luat în calcul următoarele: 

 Reabilitare MHC aflate în funcțiune: 200 MW/ 600 GWh/an; 

 MHC aflate în construcție: 125 MW/ 400 GWh/an; 

 MHC noi – de sistem și autonome- : 75 MW/ 100 GWh/an. 

 
Tabel nr.5. -Potențialul hidroenergetic al României 

În ceea ce privește potențialul hidroenergetic, poziționarea Județului Giurgiu, 

favorizează construcția unei microhidrocentrale în această zonă. 

d) Potențialul de biomasă 

Pe parcursul ultimelor secole omenirea a învaţat să obţină formele fosile de biomasă,  

îndeosebi în formă de carbune, petrol, gaze naturale. Combustibilii fosili prezintă rezultatul 

unor reacţiii chimice foarte lente de transformare a polizaharidelor în compuşi chimici 

asemănătoare fracţiei ligninice. În rezultat, compusul chimic al cărbunelui asigură o sursă de 

energie mai concentrată. Toate tipurile de combustibil fosil, utilizate de către omenire – 

cărbune, petrol, gaze naturale – reprezintă, în sine, biomasa străveche. 
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Biomasa reprezintă partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și rezidurilor 

provenite din agricultură, chiar și substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile 

conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. 

Forme de valorificare energetică a biomasei – biocarburanți: 

 Arderea directă - cu producere de energie termică; 

 Arderea prin piroliză – cu producere de singaz; 

 Fermentarea – cu producere de biogaz sau bioetanol – în cazul fermentării produșilor 

zaharați – biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, prin combinarea cu benzină, 

poate fi folosit în motoarele cu combustie internă; 

 Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și 

generare de esteri, cum ar fi metil esteri – biodiesel – glicerol, biodieselul purificat 

fiind folosit la motoarele diesel; 

 Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel; 

 Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivați glucidici, care pot fi 

ulterior fermentați la etanol. 

Componența chimică a biomasei poate fi diferențiată în câteva tipuri. De regulă 

plantele conțin 25% lignină și 75% glucide – celuloză și hemiceluloză -, sau zaharide. 
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În ceea ce privește potențialul energetic al biomasei, teritoriul României a fost 

structurat în opt regiuni, astfel: 

 Delta Dunării – rezervație a biosferei; 

 Dobrogea; 

 Moldova; 

 Munții Carpați – Estici, Sudici, Apuseni; 

 Platoul Transilvaniei; 

 Câmpia de Vest; 

 Subcarpații; 

 Câmpia de Sud. 

 
Tabel 6. – Potențialul de biomasă al României  

 

Pentru România, biomasa reprezintă o sursă regenerabilă de energie, promițătoare atât 

în ceea ce privește potențialul, cât și în ceea ce privește posibilitățile de utilizare. În urma 

centralizării datelor disponibile la nivel național au fost realizate două hărți de profil: 
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 Potenţialul energetic al biomasei în România – hartă ce cuprinde distribuţia în teritoriu 

(pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a 

se obţine prin valorificarea energetică a biomasei vegetale; 

 Distribuţia biomasei vegetale în România – hartă ce cuprinde distribuţia în teritoriu 

(pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii.m3) de biomasă 

vegetală. 

Astfel, au fost determinate cele mai bogate județe în resurse forestiere: 

- Suceava - 647,0 mii m3; 

- Harghita - 206,5 mii m3; 

- Neamţ - 175,0 mii m3; 

- Bacău - 132,0 mii m3; 

- Constanţa - 10,4 mii m3; 

- Teleorman - 10,4 mii m3; 

- Galaţi - 10,4 mii m3; 

Cele mai bogate județe în resurse agricole sunt: 

- Timiş - 1432,0 mii tone; 

- Călăraşi - 934,0 mii tone; 

- Brăila - 917,0 mii tone. 

Cea mai răspândită metodă de conversie a biomasei este conversia anaerobă a 

biomasei în biogaz. Biomasa umedă reprezintă biomasa cu un conținut relativ ridicat de apă și 

conținut scăzut de lignină. Biomasa de tip umed este adecvată producției de biogaz prin 

conversie anaerobă datorită acestor proprietăți ale compoziției. Producția de biogaz se 

bazează pe o metodă universală, aplicabilă pentru cele mai variate substraţe organice, dar mai 

ales pentru deșeurile reziduale existente. 

În principiu, pentru fermentație sunt adecvate substrate cu un conținut ridicat de 

material organic. Biomasa de tip umed utilizată se referă astfel la ape reziduale, deșeuri 

reziduale cu conţinut organic ridicat și biomasă cultivată în scopul producției de biogaz 

(plante energetice). Biomasa disponibilă pentru producţia de biogaz provine din domeniile 

agricultură, întreţinerea 

spațiului rural şi domeniul de gestiune şi eliminare a deşeurilor. 

Biomasa uscată este reprezentată de biomasă cu conținut ridicat de lignină și conținut 

scăzut de apă. Acest tip de biomasă nu este adecvată tratamentul anaerob în scopul producției 

de biogaz, deoarece conținutul de lignină nu se poate converti anaerob și astfel nu contribuie 

la conversia în energie utilă. 
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Datorită conținutului redus de apă, aceste deșeuri sunt ideale pentru utilizarea termică.  

Pentru utilizare termică intră în discuție următoarele tipuri de deșeuri: deșeuri din silvicultură,  

deșeuri comunale sau masa vegetală rezultată din defrișările de pe proprietăți private, lemn 

vechi, deșeuri de lemn și lemn de foc. 

 

 
Fig. 21. Potențialul energetic al biomasei în România  

 

Conform hărții prezentate anterior, Județul Giurgiu dispune de o mare cantitate de 

biomasă forestieră. 

 

e) Energia generată de pompele de căldură 

 

 
Fig. 22. Energia produsă de o pompă de căldură 

 

Pompa de căldură este un dispozitiv cu ajutorul căruia se poate transporta căldură de la 

o locație - "sursă" - la o altă locație - "radiator" sau "schimbător de căldură" - folosind lucru 

mecanic, de obicei în sens invers direcției naturale de mișcare a căldurii. Majoritatea 
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pompelor de căldură sunt folosite pentru a muta căldura de la o sursă cu temperatură mai mică 

la un radiator cu temperatură mai mare. 

Pompa de căldură extrage iarna căldura din pământ, apă sau aer, iar apoi, cu ajutorul 

unui compresor montat în interior, agentul frigorific se încălzește la o temperatutră și mai 

ridicată. Ulterior, acesta răspândește căldura în interiorul locuinței. Vara, ciclul se inversează, 

iar locuința este racită. Inima pompei de căldură este compresorul. Eficiența pompei este 

măsurată de indicele COP, care trebuie să fie cât mai mare. 

 

 
Fig. 23. Circuitele unei pompe de căldură 

 

Instalația de încălzire cu pompa de căldură este alcătuită din 3 circuite distincte: 

 Circuitul primar sau circuitul sursei de căldură prin intermediul căruia este extrasă 

căldura din pământ, apă sau aer; 

 Circuitul frigorific al pompei de căldura; 

 Circuitul secundar - instalația interioară de încălzire din casa care poate fi: încălzire în 

pardoseala, încălzire în pereți, ventiloconvectoare și, în cel mai defavorabil caz, 

calorifere. 

Cele 3 circuite sunt separate total între ele prin intermediul a 2 schimbătoare de 

căldură denumite vaporizator și condensator. Pompa de căldură preia căldura de la sursa de 

căldură, o amplifică și o transferă instalației de încălzire a casei. 
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Fig. 24. Componentele unei pompe de căldură 

 

Principalele componente ale pompei de căldură sunt: 

 vaporizatorul; 

 compresorul; 

 condensatorul; 

 ventilul de expansiune. 

Cele 4 componente sunt integrate într-un circuit închis în care circulă agent frigorific: 

 Vaporizatorul este un schimbator de căldură pentru sursa primară. 

Vaporizatorul preia căldura din mediul înconjurator. Agentul frigorific aflat în stare 

lichidă la temperatură scăzută, preia căldura de la sursa de căldură care este mai caldă 

- pământ, apă, aer - și se transformă în vapori. În natură, corpul cald transferă caldura 

corpului rece. 

 Compresorul este un agregat care realizează creșterea temperaturii, 

fiind acționat de energia electrică, aspiră agentul frigorific în stare de vapori din 

vaporizator, îl comprimă și îl transferă în condensator. Prin comprimare crește 

presiunea și implicit crește și temperatura vaporilor de agent frigorific. Cu această 

temperatura se poate asigura încălzirea și prepararea apei calde menajere. 

 Condensatorul este un schimbător de căldură pentru circuitul secundar 

prin intermediul căruia se transferă căldura către instalația de încălzire. Vaporii de 

agent frigorific aflați la temperatura mare, la trecerea prin condensator, cedează 

căldura sistemului de încălzire al clădirii care are o temperatura mai mică - încălzire în 
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pardoseală, pereți, calorifere, ventiloconvectoare - și se transformă în agent frigorific 

în stare lichidă. 

 Vana de destindere reduce presiunea agentului frigorific și, implicit, se 

reduce temperatura sub nivelul de temperatură a sursei de căldură - pământ, apă, aer - 

și ciclul se reia până când clădirea ajunge la temperatura dorită de utilizator. 

 

 Surse de energie gratuită din Sol, Apă sau Aer 

 

1. Pompe de căldură Sol – Apă 

Pompele de căldură Sol – Apă pot fi clasificate în funcție de modul în care sunt 

dispuși colectorii: 

a) Colectori orizontali 

La o adâncime de circa 1,3-3,3 m se plasează serpentine de țeavă - distanța dintre 

acestea va fi de minim 50 cm - prin care circulă un agent de lucru, care preia energia solară 

acumulată în pământ și o transportă la pompă de căldură. Ideal ar fi ca țevile să fie îngropate 

în nisip sau humus. Colectorul plan reprezintă soluția avantajoasă dacă suprafața grădinii, 

casei este suficient de mare. La dimensionarea colectoarelor plane se ține cont bineînțeles și 

de calitatea solului, nefiind posibilă amplasarea acestor sisteme pe sol stâncos. 

 

 
Fig. 25. Conductorii orizontali 

 

b) Colectori verticali 

În unul sau mai multe puțuri paralele cu adâncime de circa 100 m, se introduce câte o 

sondă prin care circulă un agent de lucru - de tipul apă cu antigel. Acest tip de colectoare 

ocupă un spațiu restrâns. Funcționarea sistemului se bazează pe faptul ca la o adâncime de 15 

m temperatură geotermică este constantă tot timpul anului - cu cât adâncimea crește, 
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temperatura solului este mai mare. Colectoarele de tip sondă reprezintă sistemul cel mai stabil 

pentru pompele de căldură. 

În cazul pompelor de căldură cu colectarea energiei din puțuri la adâncime - circuit 

închis -, este necesară forarea unui puț în sol - circa 100-150m -, folosind ca agent de 

transport al energiei la pompa de căldură un amestec de apă și glicol care circulă printr-un 

furtun introdus în puțul forat. Energia colectată este transferată unui fluid în pompa de 

căldură, denumit agent frigorific, care trece la starea de agregare gazoasă și prin compresie 

atinge o temperatură suficient de ridicată pentru a asigura încălzirea clădirii și apă caldă. 

 
Fig. 26. Conductori verticali 

 

2. Pompa de căldură Aer – Apă 

Sistemul Aer - Apă este un sistem relativ simplu de montat și nu necesită lucrări 

speciale de amenajare - săpături, foraje, aprobări sau plăți suplimentare, etc. Aceste pompe de 

căldură pot funcționa și cu folosirea unei rezistențe electrice ca backup, care intră în funcțiune 

la temperaturi foarte scăzute - sub -15º C. 

Pompa de căldură Aer - Apă este extrem de utilizată, atât la sistemele de preparare a 

apei calde menajere, cât și la încălzire. Anumite tipuri de pompe de căldură Aer - Apă au 

cuplate și panouri solare. 

Această pompă are si capacitatea de a împrospăta și răci aerul din anumite încăperi în 

paralel cu producerea apei calde menajere. Există o largă varietate de modele de pompe de 

căldură Aer - Apă combinate cu sisteme de aerisire și ventilație. Aceste sisteme se pretează în 

special la dotarea clădirilor cu consum scăzut de energie – clădiri eficiente. 
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Fig. 27. Sistemul Aer – Apă 

 

3. Pompe de căldură Apă – Apă 

Pompele de căldură Apă - Apă utilizează energia solară înmagazinată de apă din pânza 

freatică, sau de apă din râuri, sau lacuri, la încălzirea clădirilor și la prepararea apei calde 

menajere. Dintre toate tipurile de pompe de căldură, la momentul de față, acestea dispun de 

cele mai bune randamente, având valori COP între 5,5- 6,1. 

În cazul amplasării pompelor de căldură Apă - Apă trebuie analizate cu mare atenție, 

atât compoziția, cât și cantitatea apei avută la dispoziție. Pentru implementarea acestui sistem 

este nevoie de săparea a două puțuri. Unul va servi ca sursă de apă, iar celălat poate fi folosit 

la devesarea apei din pompa de căldură. 

De regulă, acolo unde se găsește cantitatea de apă cu destulă ușurință, acolo există 

numeroase probleme cu deversarea, din cauza nivelelor ridicate a apei din sol. În aceste cazuri 

fiind necesară forarea mai multor puțuri de adâncime mai mică pentru a putea deversa 

cantitatea de apă folosită de pompa de căldură. Distanța minimă dintre puțul de sursă și puțul 

de deversare trebuie să fie de cel puțin 10 m, dar se recomandă o distanță de 15m. 
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Fig. 28. Pompă de căldură Apă – Apă – sursă de apă din pânză freatică 

 

 
Fig. 29. Pompă de căldură Apă – Apă – sursa de apă dintr-o acumulare hifrologică (lac, râu, fluviu) 

 

c) Potențialul geotermal 

Energia geotermală reprezintă căldura naturală provenită din interiorul Pământului, 

captată pentru producerea de energie electrică, încălzirea spațiilor sau a aburului industrial. 

Resursa geotermală este o resursă curată și regenrabilă, întrucât căldura emanată de interiorul 

Pământului este inepuizabilă. Energia geotermală este disponibilă 24 de ore pe zi, 365 de zile 

pe an, în comparație cu celelalte surse de energie regenerabile – eoliană și solară – care sunt 

dependente de mulți factori de mediu, prezentând fluctuații zilnice și sezoniere, dar și variații 

în funcție de climă. Astfel, energia generată de sursele geotermale, odată captată, este mai 

sigură decât multe alte forme de energie electrică. 

 
Fig. 30. Energia geotermală 
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Căldura degajată de interiorul Pământului este estimată ca având o putere de 42 de 

milioane MWh. Energia electrică obținută din energia geotermală este produsă în centrale 

electrice cu putere între 20-50 MWh. Energia geotermală care are un nivel al temperaturilor 

scăzut poate fi utilizată doar pentru încălzire, conversia ei în energie electrică fiind imposibilă. 

Cu toate acestea energia geotermală cu potențial termic redus, este mai ușor de utilizat 

deoarece se află la suprafața scoarței terestre ceea ce reprezintă un real punct de vedere al 

costurilor de exploatare. La nivel național au fost identificate următoarele zone cu potențial 

semnificativ în ceea ce privește energia geotermală: Bihor, Stau Mare, Banat și Vâlcea. 

Acestea sunt zonele unde temperatura apelor ajunge până la 92-95C, ceea ce favorizează 

utilizarea lor în balneologie, încălzire, precum și pentru apă caldă menjeră. 

Utilizarea energiei geotermale este una variată, ea fiind folosită în: 

 Obținerea energiei termice pentru încălzirea locuințelor locuinţelor sau 

pentru diferite procese industriale; 

 Obţinerea energiei electrice; 

 Încălzirea apei în crescătoriile de peşti; 

 Uscarea recoltelor; 

 Creşterea plantelor în sere. 

În funcție de natura, temperatura, debitul și presiunea fluidului existent în sursa 

geotermală, sistemele de captare și conversie a energiei geotermale pot fi: 

- dacă apa geotermală nu prezintă nici un pericol de coroziune sau depunere, aceasta 

poate fi folosită direct în sistemele de încălzire ca agent termic, sau în alimentarea cu apă 

menajeră şi industrial; 

- în situația în care apa geotermală se află la adâncimi foarte mici (până la 80 m) sau 

există izvoare geotermale cu temperaturi, volum şi debit mare, există posibilitatea montării 

unei instalaţii cu schimbător de căldură primar în sondă; 

- în cazul în care prin forare nu se descoperă nici un zăcământ de apă termală, se poate 

aplica forajul de adâncime pentru exploatarea unei surse geotermale adânci. Astfel, agentul 

termic este pompat în adâncime, preluând căldura curentului geotermal pe traseu spre cel mai 

adânc loc al forajului. Printr-o conductă, agentul termic încărcat cu energia rocilor ajunge din 

nou la suprafaţă din cel mai adânc punct al forajului, unde se poate utiliza în instalaţiile de 

termoficare. 
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Pentru realizarea conversiei energiei geotermale în energie electrică la momentul 

actual există două tipuri de centrale electrice geotermale: 

- de tip binar; 

- pe bază de abur. 

Centralele electrice geotermale de tip binar - utilizează apă la temperaturi mai mici, 

între 107 şi 182 oC. Apa fierbinte îşi cedează energia termică unui fluid secundar, cu punct de 

fierbere scăzut (cel mai adesea se utilizează hidrocarburi inferioare precum izobutanul sau 

izopentanul), cu ajutorul unui schimbător de căldură. Fluidul secundar se evaporă şi pune în 

mişcare turbinele, iar apoi e condensat şi readus într-un rezervor. 

Centralele electrice geotermale pe bază de abur - folosesc apă la temperaturi foarte 

mari - mai mult de 182oC. Aburul e obţinut dintr-o sursă directă sau prin depresurizarea şi 

vaporizarea apei fierbinţi. 

Principalul avantaj al centralelor geotermale îl reprezintă faptul că energia rezultată 

este curată pentru mediul înconjurător şi regenerabilă. În plus centralele geotermale nu sunt 

afectate de condiţiile meteorologice şi ciclul noapte/zi, și este mai ieftină, de obicei, decât cea 

rezultată din combustibili fosili. 

Printre dezavantajele centralelor geotermale se numără creşterea instabilităţii solului 

din zonă, putând fi cauzate chiar şi cutremure de intensitate redusă. În plus, zonele cu 

activitate geotermală se răcesc după câteva decenii de utilizare, deci nu se poate vorbi de o 

sursă infinită de energie, dar cu siguranţă avem de-a face cu surse regenerabile. O explicaţie 

pentru răcirea zonelor cu activitate geotermală ar fi şi faptul că centrala geotermală instalată 

este prea mare pentru capacitatea de încălzire a zonei respective. 

La nivelul României au fost efectuate în ultimii 25 de ani circa 100 de foraje pentru a 

determina potențialul energetic al acestui tip de resursă. Energia geotermală care este folosită 

în aplicații, este utilizată în proporție de 37% pentru încălzire, 30% pentru agricultură, 23% în 

procese industrial, 7% în alte scopuri. Totuși, cca. 80-90% din apa geotermală disponibilă în 

România nu este utilizată pentru nicio aplicație. 

Din totalul de 14 sonde geotermale săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de 

1.500- 3.000 m, doar două sonde au fost neproductive, înregistrând o rată de success de 86%. 
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Fig. 31. Harta cu potențial geotermic al României 

 

La nivelul țării, conform hărții prezentate anterior pot fi identificate trei zone cu 

potențial geotermal, astfel: 

Zona I – zonă cu potențial ridicat – 80-150 MWh/m2 – partea de Sud și Sud-Vest a 

Câmpiei de Vest și Câmpia Someșului, Munții Oașului; 

Zona II – regiune cu potențial mediu – 50-80 MWh/m2 – cea mai mare parte a 

Câmpiei de Vest, partea de Sud-Vest a Câmpiei Române, cea mai mare parte a Podișului și 

Câmpiei Transilvaniei, reginuea nordică a Carpaților Orientali, partea nordică a Podișului 

Dobrogei, precum și partea Sudică a Câmpiei Moldovei, Carpații Meridionali, Carpații de 

Curbură; 

Zona III – zona cu potențial redus – 30-50 MWh/m2 – restul teritoriului țării. 

Analizând harta cu cele trei zone evidențiate, municipiul Giurgiu este situat în Zona II 

caracterizat prin potențial mediu - 50-80 MWh/m2 -, ceea ce favorizează valorificarea 

surselor de energie geotermală. 

d) Energie din arderea deșeurilor organice 

Poate fi utilă o instalație de valorificare energetică a deșeurilor. Incineratorul de 

deșeuri, după cum mai este denumit, este o cerință a Uniunii Europene, și se poate realiza în 
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anii următori de către orice oraș care consideră necesară o astfel de instalație de tratare 

termică și valorificare energetică a deșeurilor organice. 

În condițiile în care un oraș produce în fiecare an sute de mii de tone de deșeuri, 

reprezentanții Comisiei Europene au atras atenția autorităților române asupra necesității unui 

incinerator de deșeuri, în caz contrar România riscând neîndeplinirea angajamentelor asumate 

în sectorul deșeurilor și implicit aplicarea de sancțiuni în urma declanșării procedurilor de 

infringement. 

 

 
Fig. 32. Instalație de valorificare energetică a deșeurilor (incinerator deșeuri) 

Sursa: http://lankaengineering.com/index.php?page=item&id=17  
 

5. Crearea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

5.1. Determinarea nivelului de referință 

Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie 

starea curentă, înainte de implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice. 

Nivelul de referință servește ca punct de comparație necesar evaluării rezultatelor și 

impactului implementării programului. 

În realizarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Consiliului 

Județean Giurgiu” s-a considerat ca an de referinţă anul 2021, acesta fiind anul de la care 

autoritatea locală deţine informaţiile necesare pentru inventarierea consumurilor energetice. 

Analiza s-a realizat pe sectoare consumatoare de energie, dar și pe categorii de resurse 

energetice utilizate. 

În prezentul plan au fost analizate următoarele sectoare consumatoare: 

- Clădirile publice; 

Ca tipuri de energie consumată, au fost analizate consumurile de: 

- Energie electrică; 

http://lankaengineering.com/index.php?page=item&id=17
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Rezultatele analizei consumurilor energetice sunt prezentate în Anexa 2. 

 

• Scenariul eficient energetic și Scenariile alternative 

În contextul scenariului eficient energetic, obiectivele propuse sunt atinse și se obține 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conform obiectivelor. Acest scenariu presupune 

și un răspuns adecvat din partea tuturor stakeholderilor care participă activ la atingerea 

obiectivelor asumate. 

Scenariile alternative pesimiste iau în considerare atingerea obiectivelor doar într-o 

anumită proporție, o implicare pasivă a stakeholderilor, dificultăți în obținerea finanțării 

pentru realizarea obiectivelor. 

Scenariile alternative optimiste consideră depășirea obiectivelor propuse, un răspuns 

proactiv din partea stakeholderilor, numeroase oportunități de finanțare. 

5.2. Formularea obiectivelor 

În formularea obiectivelor s-au avut în vedere: 

- Strategia Europa 2020; 

- Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice; 

- Strategia de dezvoltare a Județului Giurgiu; 

- Strategiile și politicile locale în acest domeniu privind planificarea urbană, sistemul 

de încălzire agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor 

regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională etc); 

- Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potențialul 

economic al resurselor regenerabile locale etc.). 

Formularea obiectivelor este în concordanță cu potențialului economic al Consiliului 

Județean Giurgiu, de investiții din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri 

europene și la fonduri private (inclusiv parteneriate public-privat). 

Principalele obiective ale Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice au în 

vedere, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectoarele de 

activitate ale Consiliului Județean Giurgiu şi identificarea posibilităților de valorificare a 

surselor regenerabile de energie. De asemenea, acesta răspunde prevederilor legislative în 

vigoare, care obligă autoritățile publice locale să elaboreze astfel de programe. 

Un alt obiectiv al elaborării programului de îmbunătățire a eficienței energetice este de 

a crea cadrul necesar autorităților locale pentru: 

- realizarea unei baze de date care conține informații tehnice detaliate referitoare la 

clădirile publice, precum și evidența consumurilor de energie electrică, gaze naturale; 
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- promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii şi echipamente energetice viabile 

economic şi nepoluante; 

- creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor publice și rezidențiale cu scopul de 

a reduce consumul de energie aferent încălzirii lor, prin aplicarea unor măsuri de eficientizare 

a consumurilor energetice, ce prevăd reabilitarea termică a acestor clădiri. 

În urma analizei situației existente referitoare la modul de utilizare a resurselor 

energetice în principalele sectoare de activitate ale Consiliului Județean Giurgiu sunt stabilite 

o serie de obiective prioritare, după cum urmează: 

- reducerea consumului de energie utilizată de clădirile publice; 

- modernizarea și eficientizarea din punct de vedere energetic al fondului de locuințe; 

- realizarea de unități de producere a energiei pentru consumul propriu (energie 

fotovoltaică, panouri solare pentru încălzirea apei menajere etc.); 

- introducerea de prevederi legale de eficiență energetică în proiectele tehnice petru 

clădirile municipale noi, astfel încât acestea să corespundă unor standarde înalte de eficiență 

energetică; 

- dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și promovarea transportului cu acestea; 

- creșterea gradului de conștientizare a comunității locale cu privire la problemele 

energetice locale și la posibilitățile creșterii eficienței energetice. 

5.3. Proiecte prioritare 

În cele ce urmează vor fi expuse sectoarele de activitate și domeniile de acțiune 

împreună cu măsurile și acțiunile necesare pentru atingerea obiectivului general al 

Programului de Îmbunătăție a Eficienței Energetice al Consiliului Județean Giurgiu: 

a. Clădiri municipale 

Măsura 1 - Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor 

clădirilor municipale (cu destinație educațională, curativă, culturală, administrativă etc.) 

Acțiuni propuse: 

- reabilitarea și modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv 

achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente; 

- creșterea performanței energetice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, prin 

îmbunătățirea izolației termice inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

- introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative pentru alimentarea 

clădirilor municipale; 
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- implementarea sistemelor de management energetic având că scop îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 

- montarea de instalații fotovoltaice pentru producerea energiei electrice; 

- utilizarea arhitecturii solare acolo unde este posibil, montarea de panouri fotovoltaice 

pe acoperișuri, pentru clădirile cu suprafețe mari ocupate; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

- instalarea unor sisteme de recuperare a căldurii (din aerul evacuat); 

- instalarea de obloane termoizolante la ferestre; 

- înlocuirea echipamentelor electronice prin achiziționare de echipamente electronice 

eficiente energetic (clasă energetică superioară). 

Măsura 2 - Creșterea eficienței utilizării energiei în exploatarea clădirilor publice 

- introducerea sistemului de raportare lunară centralizată a consumurilor de utilități 

(apă, gaz, energie electrică); 

- analiza periodică a consumurilor de energie prin raportarea la clădiri similare ca 

destinație și construcție, clădiri de referință și perioade anterioare; 

- elaborarea regulamentului de exploatare a clădirii; 

- instruirea periodică a personalului administrativ și a utilizatorilor asupra metodelor 

de economisire a energiei; 

- micșorarea infiltrațiilor de aer rece prin îmbunătățirea etanșeității suprafețelor vitrate 

și de acces; 

- creșterea eficienței instalației de încălzire cu corpuri statice prin spălarea corpurilor 

statice, înlocuirea robinetelor de reglaj și aerisire defecte, dotarea cu robinete termostatice,  

eliminarea măștilor de protecție, introducerea unei suprafețe reflectorizante între perete și 

radiator etc.; 

- curățarea instalației de încălzire; 

- creșterea eficienței ventilării și a confortului higrotermic; 

- dotarea cu senzori de întrerupere a energiei electrice în cazul neutilizării încăperii sau 

echipamentelor electrice. 

b. Producerea de energie la nivel local - vor fi promovate consecvent sursele de 

energie regenerabile pentru acoperirea unei părți din ce în ce mai mari din necesarul de 

energie al municipiului, astfel se va reduce dependența de combustibilii fosili. 

Ca și acțiuni necesare, putem menționa: 
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- montarea pe acoperișul clădirilor publice a sistemelor de producere a energiei 

electrice folosind panourile solare fotovoltaice; 

- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru instalarea unor pompe de căldură la 

nivelul clădirilor publice; 

- montarea unui incinerator de deșeuri pentru încălzire și producerea apei calde 

menajere. 

c. Lucrul cu cetățenii și părțile interesate 

Este necesară, în primul rând, o acțiune susținută din partea autorităților locale pentru 

creșterea conștientizării, informarea cetățenilor și obținerea implicării acestora în acțiuni de 

economie de energie la nivelul comunității (servicii de asistență și consultare, suport financiar 

și subvenții, campanii de informare și conștientizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor 

Municipale ale Energiei etc.). 

Descrierea proiectelor prioritare, valoarea estimată a economiei de energie, fondurile 

neesare și sursele de finațare identificate pentru implementarea fiecărui proiect propus sunt 

prezentate în Anexa 6. 

5.4. Mijloace financiare 

Determinarea mijloacelor financiare. 

Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul său: 

- venituri proprii din taxe și impozite locale, 

- activități de afaceri, 

- privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la bugetul de stat Mijloace 

procurate din surse externe: 

- creditele, 

- parteneriatele public-privat, 

- concesiuni și leasing, de diferite scheme de finanțare cu a treia parte, donații, etc. HG 

28/2008 este abrogata de 4 ani - HOTĂRÂRE Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 - privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice Realizarea potențialului 

tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de fonduri suplimentare, 

specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza obiectivelor programului 

sunt dezvoltate structura și conținutul acestuia. Pentru a putea utiliza oportunitățile de 

finanțare externă pentru programele de eficiență energetică, administrația locală trebuie să ia 

în considerare procedurile pentru multiplele instrumente financiare disponibile în tară, precum 
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și cu schemele financiare inovative folosite la scară largă în practica internațională. Printre 

acestea se numără de exemplu: 

- Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului; 

- Emiterea de obligațiuni municipale speciale; 

- Utilizarea de credite comerciale; 

- Leasing pentru echipamente; 

- Scheme ESCO – contract de performanta; 

- Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc. 

 Estimarea investițiilor aferente fiecărei măsuri propuse 

Investițiile aferente măsurilor de eficiență energetică reprezintă sumele de bani care 

trebuie cheltuite în toate fazele aferente implementării acestor proiecte tehnice, până la 

punerea lor în funcțiune. Din experința măsurilor implementate, gama de variație a sumelor 

care se investesc întro măsură de eficiență energetică merge de la nivelul de 1.000 euro și 

poate ajunge la 2-3 milioane de euro. Evident că modul de estimare a investițiilor este 

fundamental diferit, funcție de nivelul despre care se discută. 

General valabil este faptul că, de cele mai multe ori, trebuie să se respecte etapele 

cunoscute de realizare a unei investiții în domeniul tehnic, după cum urmează: 

- Studiul de soluție/prefezabilitate care oferă elementele tehnice necesare pentru 

cunoașterea în detaliu a echipamentului care urmează a fi montat; 

- Studiul de fezabilitate care oferă informațiile relevante privind proiectul care trebuie 

realizat, inclusiv devizul general, analiza cost-beneficiu, lista de avize acorduri care trebuie 

obținute, etc.; 

- Proiectul tehnic, Caietele de sarcini oferă elementele tehnice care ghidează ofertanții 

în prezentarea celor mai bune echipamente care vor alcătui măsura de eficiență energetică ce 

urmează a fi implementată, 

- Detalii de execuție oferă elementele de detaliu privind montarea echipamentelor care 

vor fi achiziționate. 

Estimarea investiției poate să fie făcută de către Managerul energetic, dacă este vorba 

de măsuri de eficiență energetică simple, cunoscute, aplicate deseori în industrie. Dacă, însă, 

este vorba de proiecte mari, se recomandă contractarea unui consultant de specialitate, 

deoarece calculul devine complicat și scapă de sub controlul unei persoane mai puțin 

obișnuite cu aceste elemente. Investiția trebuie să țină cont de absolut toate elementele care 

pot să apară la implementarea unei măsuri cu caracter tehnic (ex: proiectare, studii, diverse 

taxe pentru avize, acorduri, cheltuieli cu organizarea de licitații, asistență tehnică, organizarea 
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de șantier, execuția efectivă, punerea în funcțiune, școlarizarea personalului, asigurarea 

echipamentelor, consumuri de energie pe perioada implementării echipamentelor, costuri de 

finanțare, dobânzi, inclusiv cheltuieli neprevăzute). Hotărârea de Guvern 28/2008 oferă un 

ghid foarte bun în ceea ce privește tipurile de cheltuieli care trebuie luate în calcul la 

estimarea unei investiții pe baza unui deviz. 

Investiția obținută trebuie să fie realistă, să țină cont de elementele de piață, să nu fie 

prea mică, pentru că există riscul ca proiectul să se blocheze din cauza imposibilității de a 

achiziționa echipamentele dorite. Trebuie să se țină cont de nivelul tehnologic dorit, de 

disponibilitatea pe piața din România a anumitor tehnologii, de orice alt element care ar putea 

să creeze probleme atunci când se va lua decizia de implementare a măsurii de eficiență 

dorită. 

Pentru determinarea costurilor lucrărilor privind masurile din Programul de 

îmbunătățire a eficienței energetice se vor lua în calcul suprafețele ce urmează a fi 

termoizolate și pretul unitar existent în prezent pe piața construcțiilor. 

După întocmirea proiectelor, organizarea licitațiilor și negocieri corespunzatoare este 

posibil să se contracteze lucrările și la prețuri mai mici. 

Soluțiile de eficientizare și modernizare a obiectivelor consumatoare de energie 

stabilite prin auditurile energetice precizează tipul materialelor și a utilajelor, dar și cantitățile 

ce se vor utiliza pentru reabilitarea fiecărui obiectiv. Cunoscând prețurile practicate în prezent 

pentru materiale, utilaje și manoperă se realizează o estimare a costurilor pentru fiecare 

obiectiv. 
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6. Monitorizarea rezultatelor implementării măsurilor de creștere a eficienței 

energetice 

Monitorizarea rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din Programul de 

îmbunătățirea eficienței energetice se face prin comparații pe baza datelor cu privire la: 

- starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 

îmbunătățire a eficienței energetice; 

- cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în 

aplicare a programului, precum și proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind 

datele din măsurători reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în 

aplicare. 

Evaluarea programului trebue să includă comparația rezultatelor obținute pentru 

fiecare dintre obiectivele stabilite: 

- scăderea costurilor cu energia; 

- reducerea emisiilor; 

- îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul 

programului etc. 

Monitorizarea și evaluarea încep de la primii pași ai proiectului și continuă după 

finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al 

programului asupra: 

- economiei locale; 

- consumului de energie; 

- impactul asupra mediului. 

ANRE, în Raportul privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale 

de eficienţă energetică, menționează că cel mai important lucru pentru asigurarea succesului 

implementării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice este implicarea 

managementului de vârf în realizarea programului. Fără această angajare, obiectivele 
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programului nu vor putea fi atinse. Astfel, rolul managerului energetic în implicarea echipei 

manageriale la realizarea Programului este crucial. 

Prin Decizia ANRE nr. 1033/22.06.2016 se impun clauze minime care trebuie 

introduse în contractul de management energetic astfel încât să se asigure un management 

energetic de calitate, cum ar fi obligaţiile prestatorului de servicii energetice, în conformitate 

cu Legea 121/2014 privind eficienţa energetică şi termenele de raportare la ANRE. 

Pentru autorităţile locale managerul energetic coordonează colectarea de informaţii 

privind consumurile energetice de la toate entitățile din cadrul primăriei, inclusiv societatile 

comerciale la care Consiliul Județean Giurgiu are calitatea de acționar pentru crearea unei 

baze de date la nivelul localităţii executând și următoarele atribuțiuni: 

a) participă la elaborarea programului de măsuri de eficienţă energetică 

prin propunerea de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii; 

b) analizează programul de măsuri de eficienţă energetică şi 

monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 

c) transmite la ANRE până la data de 30 septembrie a anului în care a fost 

elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică; 

d) calculează indicatorii de eficiență energetică, care să permită evaluarea 

și compararea performanțelor energetice locale, cu valori de referință medii 

înregistrate la nivel naţional şi/sau european; propune măsuri pentru îmbunătăţirea 

acestor indicatori; 

e) acordă consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru 

achizițiile publice ale echipamentelor în vederea achiziţiei echipamentelor eficiente 

energetic şi verifică încadrarea acestora în cerinţele stabilite de Anexa nr.1 la Legea 

nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, precum şi de regulamentele europene de 

ecoproiectare; 

f) întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. 

Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia 

consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă 

energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc.) 

g) acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi 

reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică; 

h) întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul pentru 

Eficienţă Energetică din cadrul ANRE. Reprezintă Beneficiarul în relaţia cu ANRE. 
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Managementul energetic, aplicat într-o comunitate socială, are ca principal obiectiv 

asigurarea unui consum al energiei judicios şi eficient, în scopul minimizării costurilor 

energetice. Serviciile de management energetic prezintă o importanţă majoră în monitorizarea 

consumurilor energetice şi reducerea costurilor aferente acestora prin implementarea unui 

plan de îmbunătăţire a eficienţei energetice ce conţine măsuri de eficienţă energetică care să 

conducă la economii de energie măsurabile şi cu efecte vizibile în scăderea costurilor cu 

energia. 

Acest lucru este posibil fie prin angajarea unui manager energetic atestat de ANRE în 

cadrul societăţii respective, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o 

societate prestatoare de servicii energetice, care are angajat un manager energetic atestat de 

ANRE. 

Astfel prin asigurarea unui management energetic eficient, operatorii economici vor 

beneficia de: 

- creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul 

reducerii costurilor; 

- responsabilizarea diferitelor compartimente din cadrul societăţii pe probleme 

energetice specifice şi realizarea unei bune comunicări între compartimente; 

- dezvoltarea si utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice; 

- raportarea consumurilor si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a 

consumurilor; 

- identificarea metodelor de reducere a costurilor printr-un termen scurt de recuperare 

a investiţiilor; 

- asigurarea funcţionării în parametrii optimi a instalaţiilor; 

- dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea 

lor prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie; 

- asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice. 

Evaluarea managementului energetic din analiza multor programe de management 

energetic implementate în diferite sectoare de activitate a demonstrat că: 

- se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15%, în timp foarte scurt, cu costuri 

minime sau chiar fără costuri, doar prin aplicarea unui management energetic agresiv; 

- se pot obţine economii de energie şi băneşti de până la 30%, cu costuri mici şi medii, 

cu o perioadă scurtă de amortizare. Aplicarea unor astfel de măsuri este frecventă; 
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- prin realizarea unor investiţii cu costuri mari în tehnologii şi echipamente moderne se 

pot obţine economii de 50-70%, perioadele de amortizare ajungând în aceste cazuri până la 5-

6 ani. 

Cel mai bun mod de a convinge echipa managerială de necesitatea unui Program de 

management energetic este de a prezenta rezultate prin calcule de eficienţă energetică şi 

analiză statistică a consumurilor şi costurilor. 

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice se reactualizează anual în funcție de 

posibilitățile de finanțare si de capacitățile de execuție a proiectelor și se transmite la ANRE  

până la 30 septembrie a anului în curs. 
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Anexe 
 Anexa 1- Matrice de evaluare nivelului de performanță a managementului energetic în localitate, pentru anul 2021  

 NIVEL 

ORGANIZARE 1 2 3 

PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Manager energetic Nici unul desemnat Atribuții desemnate, dar nu 

împuternicite  20-40% din timp este 

dedicat energiei 

 Recunoscut și împuternicit care are sprijinul 

municipalității 

Compartiment specializat EE Nici unul desemnat Activitate sporadică Echipa activă ce coordonează programe de 

eficiență  energetică 

Politica Energetică Fără politică energetică  Nivel scăzut de cunoaștere și de 

aplicare  

Politica organizaționala sprijinită la nivel de 

municipalitate. Toți angajații sunt înștiințați 

de obiective și responsabilități 

Răspundere privind consumul 

de energie 

Fără răspundere, fără buget Răspundere sporadica, estimări 

folosite in alocarea bugetelor  

Principalii consumatori  sunt contorizați 

separat. Fiecare entitate are răspundere totala 

in ceea ce privește consumul de energie 

ELABORAREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Colectare informații / 

dezvoltare sistem  bază de date 

Colectare limitată Se verifica facturile la energie/ fără 

sistem de bază de date 

Contorizare, analizare si raportare zilnica  

Există sistem de baza de date 

Documentație Nu sunt disponibile planuri, 

manuale, schițe  pentru clădiri si 

echipamente 

Exista anumite documente și 

înregistrări.. 

Existenta  documentație pentru clădire și 

echipament pentru punere în funcțiune 

Benchmarking Performanța energetică a 

sistemelor și echipamentelor nu 

sunt evaluate 

Evaluări limitate ale funcțiilor 

specifice ale municipalități 

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi 

indicatorii de performanță energetică 

Evaluare tehnică Nu exista analize tehnice  Analize limitate din partea furnizorilor Analize extinse efectuate in mod regulat de 

către o echipa formată din experți interni si 

externi.  
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Bune practici Nu au fost identificate Monitorizări rare Monitorizarea regulata a revistelor de 

specialitate, bazelor de date interne și a altor 

documente 

Obiective Potențial Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au fost 

stabilite 

Nedefinit. Conștientizare mică a 

obiectivelor energetice de către alții în 

afara echipei de energie 

Potențial definit prin experiență sau evaluări. 

Îmbunătățirea planurilor 

existente de eficiență 

energetică 

Nu este prevăzută îmbunătățirea  

planurilor existente de eficiență 

energetică 

Există planuri de eficiență energetică Îmbunătățirea  planurilor stabilite; reflectă 

evaluările.  

Respectarea deplină cu liniile directoare și 

obiectivele organizației 

Roluri și Resurse  Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic 

Sprijin redus din programele 

organizației  

Roluri definite și finanțări identificate. 

Program de sprijin garantate. 

Integrare analiză energetică 

 

Impactul energiei nu este 

considerat.  

Deciziile cu impact energetic sunt 

considerate numai pe bază de costuri 

reduse 

Proiectele / contractele includ analiza de 

energie. Proiecte energetice evaluate cu alte 

investiții. Se aplică durata ciclului de viață in 

analiza investiției 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat.  Comunicări periodice pentru proiecte.  Toate părțile interesate sunt abordate în mod 

regulat.  

Conștientizarea  eficienței 

energetice   

Nu exista Campanii ocazionale de conștientizare 

a eficienței energetice.  

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea 

inițiativelor de organizare.  

Consolidarea competențelor 

personalului 

Nu există Cursuri pentru persoanele cheie.  Cursuri / certificări pentru întreg personalul.  

Gestionarea contractelor Contractele cu furnizorii de 

utilități sunt reînnoite automat, 

fără analiză.  

Revizuirea periodică a contractelor cu 

furnizorii.  

Există politică de achiziții eficiente energetic 

Revizuirea periodică a contractelor cu 

furnizorii.  

Stimulente  Nu există Cunoștințe limitate a programelor de 

stimulente. 

Stimulente oferite la nivel regional și național.  

MONITORIZAREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Monitorizarea rezultatelor Nu există Comparații istorice, raportări 

sporadice 

Rezultate raportate periodic managementului  

organizației 
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Revizuirea PIEE Nu există Revizuire informala asupra 

progresului.  

Revizuirea PIEE este bazată pe rezultate.  

Diseminare bune practici  

Notă: Marcarea căsuțelor este doar un exemplu de mod de completare.  

Se va evidenția fiecare linie conform situației reale pentru localitate, existente în anul de raportare 
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Anexa 2 - Fişă  de  prezentare energetică al Consiliului Județean Giurgiu pe anul 2021 

ENERGIE ELECTRICĂ 

  U.M. Tipul consumatorului Total 

Nr.crt Destinația consumului  Casnic Non casnic  

1 Populație MWh - -  

2 Iluminat public MWh - -  

3 Clădiri publice sub autoritatea 

Primăriei si Consiliului Local 

(unități de învățământ 

preuniversitar, socio-culturale, 

administrative, clădiri publice 

cu altă destinație, etc.) 

MWh  

- 

 

3584,821 

 

4 Alimentare cu apă * MWh -   

5 Transport public local MWh - -  

6 Consum aferent pompajului de 

energie termică* 

MWh -   

7 Alți consumatori nespecificați MWh    

*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă 

Datele de consum energie electrică 1, 2, 3, 4, 6 se colectează de la distribuitorul de energie 

electrică conform Fișei E, iar datele de consum 5 se colectează de la Serviciul de Transport 

Public conform Fișei Tp. 

GAZE NATURALE – nu este cazul 

  U.M. Tipul consumatorului Total 

Nr.crt. Destinația consumului  Casnic Non casnic  

1 Populație MWh 

(mii Nmc.) 

- - - 

2 Clădiri publice sub autoritatea 

Consiliului Local (unități de 

învățământ preuniversitar, 

socio-culturale, administrative,  

clădiri publice cu altă 

destinație, etc.) 

MWh 

(mii Nmc.) 

- - - 

3 Alți consumatori nespecificați MWh /(mii 

Nmc.) 

- - - 

 

Datele de consum se colectează de la distribuitorul de gaze naturale conform Fișei G.  



   Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Consiliului Județean Giurgiu   

77 
 

ENERGIE TERMICĂ (din sistemul de încălzire centralizată) – nu este cazul 

Nr.crt Destinația consumului U.M. Tipul consumatorului Total 

   Casnic Non casnic  

1 Populație 

 

Gcal 

(MWh) 

- - - 

2 Clădiri publice sub autoritatea 

Consiliului Local (unități de 

învățământ preuniversitar, socio-

culturale, administrative,  clădiri 

publice cu altă destinație, etc.) 

Gcal 

(MWh) 

- 1530,646 - 

3  Alți consumatori nespecificați - - - - 

 (1 Gcal=1,163 MWh)     

Datele de consum se colectează de la distribuitorul de energie termică din sistemul centralizat 

conform Fișei Th. 

BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.) – nu este cazul 

Nr.crt Destinația consumului  U.M. Total 

1 Populație to. - 

2 Clădiri publice sub autoritatea 

Consiliului Local (unități de învățământ 

preuniversitar, socio-culturale, 

administrative, clădiri publice cu altă 

destinație, etc.) 

to. - 

3 Alți consumatori nespecificați - - 

 

 CARBURANŢI (motorină, benzină, gaz natural comprimat) – nu există informații 

Nr. 

crt 

Destinația 

consumului  
U.M. Motorină Benzină 

Gaz natural 

comprimat 

En. Electrică 

(Autobuze el.) 

En. Electrică 

(tracțiune) 
Total 

1 Transport   

public 

to./MWh - - - - - - 

2 Serviciul public 

de salubrizare 

to./MWh - - - - - - 

   - - - - - - 

NOTĂ: se va preciza daca sunt utilizați și alți combustibili în afară de gaz natural si biomasă, 

pentru gătit, apă caldă și încălzire 

1. Datele se colectează de la Serviciul de Transport Public Local conform Fișei Tp.  

2. Datele se colectează de la serviciile de salubrizare conform Fișei
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Anexa 3 -  Sinteza  Programului de Îmbunătățire a Eficienţei Energetice, în anul de raportare 2021 

Sector/ Domeniu de 

acțiune 

Denumire proiect Valoare estimată 

(lei) 

Durata estimată Sursa de finanțare 

Clădiri publice 

Reabilitare unități de 

învățământ 

    

Clădiri administrative Amenajarea centrului pentru 

persoane vârstnice prin 

reabilitarea si extinderea unei 

clădiri situate in sat Oncești, 

comuna Stănești, județul Giurgiu 

3.499.870,43 Încheiat in iunie 2016 POR 2007-2013 

Reabilitare, modernizare, 

extindere şi dotare Căminul 

pentru persoane varstnice 

Mironeşti, judeţul Giurgiu 

3.571.181,92 Încheiat in iunie 2016 POR 2007-2013 

Reabilitare si extindere complex 

de servicii sociale Giurgiu 

3.639.292,49 Incheiat in octombrie 

2015 

POR 2007-2013 

Reabilitare, modernizare, 

extindere şi dotare Centrul de 

Asistenţă Medico- Socială 

Mogoşeşti, judeţul Giurgiu 

3.647.313,44 Finalizat decembrie 2013 POR 2007-2013 

Reabilitare, modernizare, 

extindere si dotare Centrul de 

asistenta sociala Hotarele, judetul 

Giurgiu 

2.645.091 Finalizat in 2015 POR 2007-2013 

Iluminat public  

Rutier     

Pietonal    

Rutier    

Arhitectural     

Peisagistic    
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Sector rezidențial  

Blocuri de  

locuințe 

   

Sediul CJG Eficientizare energetică 

sediu administrativ CJ 

Giurgiu 

26.630.178,87 30.05.2026 PNRR 

Alimentare cu energie termică 

Condominii    

Puncte termice    

Transport public local  

Compania locala de 

transport 

   

Utilizarea surse regenerabile  

Energie electrică     

Energie termică     

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

             Aurelia Brebenel 
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