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1. INTRODUCERE 

 

 

În zilele noastre standardele de viaţă solicită cantități însemnate de energie, iar îmbunătăţirea 

eficienţei energetice reprezintă un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, prin 

contribuţia la dezvoltarea durabilă, la competitivitate, la economisirea resurselor energetice 

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

 

Risipa de energie constituie unul din problematica majoră cu care se confruntă statele Uniunii 

Europene, motiv pentru care liderii acestuia au stabilit în anul 2007 obiectivul de a reduce 

consumul de energie anual al Uniunii cu 20% până în 2020. În consecinţă satisfacerea necesarului 

de energie, adecvate economiei moderne, la preţuri rezonabile prin respectarea principiilor 

dezvoltării durabile reprezintă obiectivul general al strategiei sectorului energetic. 

 

În Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă unul din obiectivele specifice este politica 

privind problemele energetice, motiv pentru care Strategia de îmbunătățire a eficienței 

energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 7 ani 

care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de 

planificare energetică. 

 

Programul de eficienţă energetică la nivelul municipiului Brad se impune ca o necesitate în 

abordarea integrată a resurselor disponibile la nivel local precum şi a consumurilor energetice, în 

scopul coordonării investiţiilor şi planificării adecvate a resurselor financiare. Factorul direct de 

creştere economică este dezvoltarea managementului energetic, reducerea poluării mediului şi 

de economisire a resurselor, astfel încât acestea să fie folosite într-un mod cât mai eficient. 

 

Acest document prezintă sumar potenţialul energetic şi parametrii tehnico-economici ai 

resurselor localităţii Brad în context naţional şi european precum şi modul de valorificare 

eficientă al acestora. 
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Având în vedere necesitatea orientării către surse regenerabile de energie, localitatea Brad în 

exercitarea atribuţiilor ce îi revin, elaborează Strategia Energetică al municipiuluiBrad pentru 

perioada 2017 – 2024. 

 

Principiile în construcţia strategiei sunt: 

✓ Competitivitate şi atragerea investiţiilor 

✓ Asigurarea unei calităţi optime de viaţă 

✓ Management performant şi buna guvernare locală 

✓ Creşterea conectării municipiului Brad cu alte zone 

✓ Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

 

Realizarea strategiei energetice al oraşului reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin 

continuitatea procesului de dezvoltare pentru următorii ani şi vizează perioada de programare 

2014-2020. Acest demers are la bază stabilirea potenţialului resurselor energetice locale, în 

scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă al locuitorilor. 

 

Principalele direcții pentru creşterea eficienţei energetice locale sunt: 

- Realizarea managementului energetic la nivelul întregului oraș; 

- Realizarea de investiţii în instalaţiile existente de consum cu scopul reabilitării şi modernizării 

lor în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a consumurilor actuale de energie fără a afecta însă 

confortul utilizatorilor; 

- Producerea energiei din surse regenerabile de energie. 

 

În acest document sunt înşirate soluţiile tehnologice de eficientizare energetică, soluţii menite să 

sprijine părţile interesate şi marii producători, consumatori de energie şi orientarea acestora spre 

retehnologizare şi folosirea surselor de energie regenerabilă. 
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Strategia Energetică a municipiului Brad se integrează în strategia energetică naţională care are 

ca domenii strategice de acţiune: 

- creşterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate 

- utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile 

- creşterea siguranţei în alimentare cu energie 

- instituirea unui management energetic la nivelul autorităţilor publice şi a societăţilor private. 

 

2. CADRUL LEGISLATIV DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ȘI NATIONAL 

 

Obiectivul politicii Uniunii Europene în domeniul sectorului energetic este de a asigura o 

aprovizionare energetică durabilă, la cele mai ridicate niveluri de siguranţă şi la preţuri accesibile. 

Politica este dezvoltată în jurul obiectivelor „20-20-20”, care trebuie atinse până în 2020, şi 

anume reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile 

înregistrate în 1990, un procent de 20% din energia consumată în UE trebuie să provină din surse 

regenerabile, iar eficienţa energetică în statele membre trebuie să se îmbunătăţească cu 20%. 
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Ponderea surselor regenerabile de energie al statelor membre, obiectiv ce trebuie atins în 

anul 2020 - sursa: http://ec.europa.eu/eurostat 

 

În baza datelor oficiale al Comisiei Europene, politicile energetice au contribuit substanțial în 

atingerea obiectivelor 20/20/20, prin următoarele: 

✓ până la sfârșitul anului 2012 Uniunea Europeană a instalat o pondere de cca. 44% din 

✓ energia electrică din surse regenerabile; 

✓ au scăzut emisiile de gaze cu efect de seră în 2012 cu 18% în raport cu emisiile din anul 

1990 și se așteaptă să se reducă și mai mult de 24% și 32% în 2020 și 2030; 

✓ s-a redus intensitatea energetică a economiei cu 24% în perioada 1995 și 2011; 

✓ a scăzut intensitatea carbonului din economia UE cu 28% între 1995 și 2010; 

✓ a crescut cota de energie regenerabilă la 13% în 2012, ca o parte din energia finală 

consumată și sunt șanse să crească în continuare până la 21% în 2020 și 24% în 2030.  
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Aceste obiective și ținte a Strategiei 20/20/20 au părut insuficiente, motiv pentru care 

specialiștiiUE au decis o reeșalonare și noi ținte pentru 2030. Astfel pilonii noului cadru al UE 

privind clima și energia pentru 2030 sunt: 

✓ reînnoirea politicii de eficiență energetică 

✓ reducerea emisiilor de gaze de efect de seră cu 40% sub nivelul din anul 1990 și o țintă 

la nivelul UE obligatorie pentru energia regenerabilă de cel puțin 27%, 

✓ un nou sistem de guvernare și o serie de noi indicatori pentru asigurarea unui sistem 

de energie competitivă și sigură. 

✓ () 

 

Riscurile generate de schimbările climatice și mai ales impacturile ireversibile de mare amploare 

pot fi evitate, dar este necesar ca încălzirea globală să fie limitată la mai puțin de 2°C peste nivelul 

preindustrial. Prin urmare, atenuarea efectelor schimbărilor climatice trebuie să rămână o 

prioritate pentru întreaga omenire. 

 

În vederea atingerii acestui scop Uniunea Europeană a stabilit standarde minime în materie de 

eficiență energetică și norme de etichetare și de proiectare ecologică pentru produse, servicii și 

infrastructură. Aceste intervenţii folosesc la îmbunătățirea eficienței în toate etapele lanțului 

energetic, de la furnizarea de energie până la utilizarea energiei de către consumatori.  

Creşterea eficienţei energetice va fi posibilă, numai în cazul în care UE îşi concentrează atenţia 

pe transportul public şi sectorul construcţiilor, unde se pot economisi mari cantităţi de energie. 

 

Totodată, contoarele inteligente şi etichetele energetice UE pentru aparatura electrocasnică îi 

ajută pe consumatori să îşi limiteze consumul. Producerea energiei fără emisii de CO2 este ţinta 

finală, pentru care Europa trebuie să declanşeze o schimbare tehnologică. În acest scop trebuie 

adoptate şi utilizate noi tehnologii, care să fie accesibile şi rentabile pentru a putea înlocui, în 

timp tehnologiile actuale şi pentru a obţine astfel reducerea emisiilor de CO2 în sectorul energetic 
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european. Dar numai un efort coordonat la nivel european este în măsură să permită atingerea 

acestui scop, implicaţiile financiare fiind foarte mari: costul acestui plan este estimat la 50 de 

miliarde de euro până în 2020. 

Însă în lipsa unor implicaţii tehnologice eficiente, Uniunea Europeană nu îşi va putea 

realizaobiectivele pentru anul 2050 în materie de decarbonizare a sectoarelor energiei electrice 

şi a transporturilor. 

 

Eficientizarea folosirii finale a energiei şi a serviciilor energetice, prin promovarea implementării 

serviciilor energetice constituie obiectivul Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului European. Eficiența energetică este reglementată în mare măsură de următoarele 

directive: Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, 

Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor şi Directiva nr. 2012/27/UE 

privindeficiența energetică. 

 

Directiva 2012/27/UE, intrată în vigoare în decembrie 2012 obligă statele membre să 

stabileascăobiective naționale indicative în materie de eficiență energetică pentru 2020 pe baza 

consumuluide energie primar sau final. Directiva stabilește norme obligatorii pentru utilizatorii 

finali șifurnizorii de energie. Însă ţările UE au libertatea de a adopta măsuri mai stricte decât 

aceste criterii minime pentru a încuraja economiile de energie. 

 

Conform Directivei nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile,statele membre sunt obligate să crească ponderea surselor regenerabile de energie 

din fluxul energetic. De asemenea, statele UE trebuie să adopte planuri naționale de acțiune în 

domeniul energiei regenerabile. Aceste planuri trebuie să conţină țintele naționale stabilite de 

statele membre cu privire la cantitatea energiei din surse regenerabile consumată în transport, 

energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020. Planurile trebuie să fie armonizate cu planurile 

naționale din domeniul energetic, astfel încât să aibă în vedere reducerile consumului de energie. 

Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor 

În funcție de condițiile climatice, de condițiile locale, precum și de cerințele legate de 

climatulinterior și de raportul cost-eficiență, Directiva nr. 2010/31/UE promovează 

îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. 
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În baza acestei Directive, statele membre al Uniunii Europene au următoarele obligații: 

- să stabilească cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri în vederea atingerii 

echilibrului optim al costurilor, între investițiile necesare și economiile de cost al energiei 

realizate pe durata de viață a clădirii. 

- să pună în aplicare o metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor 

- să realizeze un sistem de certificare a performanței energetice a clădirilor 

-să elaboreze o listă a măsurilor și a instrumentelor de promovare a eficienței energetice a 

clădirilor 

 

În vederea sprijinirii implementării planurilor de acțiune privind energia durabilă, Comisia 

Europeană a dezvoltat o serie de facilități financiare pentru proiecte la scară mare, care se 

adresează îndeosebi semnatarilor Convenției primarilor, printre care ELENA - facilitatea Asistență 

europeană pentru energie locală, creată în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și 

ELENAKfW, creată în parteneriat cu grupul german KfW, care oferă o abordare complementară 

în vederea mobilizării investițiilor durabile ale municipalităților mici și mijlocii. 

 

Convenţia Primarilor este o construcţie unică, care mobilizează actori locali şi regionali în jurul 

îndeplinirii obiectivelor Uniunii Europene. Acest angajament se transpune în măsuri şi proiecte 

concrete și a fost descrisă de instituţiile europene ca fiind un model excepţional de guvernanţă 

pe mai multe niveluri. 

 

Semnatarii se angajează să elaboreze un inventar de referinţă al emisiilor şi să transmită un plan 

de acţiune privind energia durabilă, conținând acţiunile cheie pe care vor să implementeze. 

Convenția primarilor beneficiază de sprijin instituțional și din partea Comitetului Regiunilor și din 

partea Băncii Europene de Investiții, care acordă asistență autorităților locale în eliberarea 

potențialului lor de investiții. 
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În Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 

2011 – 2020 s-a stabilit cadrul naţional care urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale 

politicii energetice – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de Romania. 

 

Având în vedere principiile dezvoltării durabile a fost prevăzută promovarea producerii energiei 

din surse regenerabile, în aşa fel încât ponderea energiei electrice produse din aceste surse să fie 

de 33% în anul 2010, 35 % în anul 2015 şi 38 % în anul 2020. Ţara noastră a optat pentru un model 

de piaţa în care participanţii să fie liberi să încheie tranzacţii de vânzare-cumpărare a energiei 

electrice. 

 

În România îşi efectuează activitatea Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei electrice şi termice produse în cogenerare, a gazelor naturale şi conservării energiei 

(ANRE), operatorii de transport și operatorii de distribuție în domeniul energiei electrice și gazului 

natural, operatorul pieței de energie electrică Opcom. 

 

Energia termică este reglementată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), iar producţia de energie termică este coordonată de 

două autorităţi – ANRE şi ANRSC. 

 

Legislația națională privind sectorul energetic şi de mediu a fost dezvoltată şi adaptată legislaţiei 

comunitare în domeniu, în perspectiva aderării României la UE şi apoi ca stat membru, dar şi în 

procesul trecerii la o economie de piaţă funcţională. Legislaţia din domeniu se compune din legea 

energiei electrice, gazelor naturale, minelor, petrolului, activităţilor nucleare, serviciilor publice 

de gospodărire comunală şi utilizării eficiente a energiei pentru stabilirea sistemului de 

promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă: 

✓ Hotărârea nr. 1535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a 

surselor regenerabile de energie; 

✓ Legea nr. 372/2005 privind eficiența energetică a clădirilor, republicată în anul 2013; 

✓ HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării; 

✓ HG nr. 169/2007- Strategia Energetică a României 2007-2020, actualizată pentru perioada 
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✓ 2011-2020; 

✓ Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 - Republicată pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

✓ HG nr. 1460/2008- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

✓ Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 

✓ OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală; 

✓ Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea și completarea 

✓ Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie; 

✓ Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetică, modificată şi completată prin Legea nr. 

160/2016; 

✓ Decizia ANRE nr.7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului 

de îmbunătățire a eficienței energetic aferent localităților cu o populație mai mare de 

5000 locuitori; 

✓ HG nr. 122/2015 privind aprobarea Planului naţional de acţiune domeniul eficienţei 

energetice (2014-2020). 

 

 

 

3. Scopul Strategiei de eficiență energetică a Municipiului Brad 

 

Obiectivul strategiei energetice al Municipiului Brad pe perioada 2017–2024, este menit să 

raționalizeze consumurile de energie şi să ofere alternativă consumatorilor de energie în vederea 

obţinerii unui consum eficient de energie prin retehnologizare şi utilizarea diferitelor surse de 

energii regenerabile, existente la nivelul orașului. 

 

Strategia energetică defineşte obiectivele Municipiului Brad în domeniul energiei electrice și a 

eficienței energetice pentru perioada 2017-2024 şi modalităţile de realizare a acestora, în 

concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. Strategia energetică urmăreşte creşterea 

securităţii energetice prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea treptată a acestora, în 
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baza conceptului dezvoltării durabile. 

 

Domeniile de acţiune ale strategiei: 

- creşterea siguranţei în alimentare cu energie 

- creşterea eficientei energetice in toate domeniile de activitate 

- instituirea unui management energetic efectiv la nivelul autorităţilor publice 

- utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un potenţial 

exploatabil 

 

Strategia are la bază următoarele domenii de acțiune: economic, social și mediu, iar ca și priorități 

în viziunea Primăriei Brad sunt: mobilitate urbană durabilă, dezvoltare urbană sustenabilă, clădiri 

eficiente energetic, securitatea energetică, iluminat public eficient, direcții care vor rezulta 

reducerea emisiilor de CO2 la nivel local cu cel puțin 20% până în anul 2024. 

 

Localitatea are în subordine consumatori distribuiţi pe întreaga suprafaţa a localității, care este 

de 7.998 hectare, precum și în satele aparținătoare.  

 

Bilanţ teritorial al  suprafeţelor din U.A.T.  Mun. Brad 

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ 

Teren intravilan Teren extravilan 

1.048 ha 6.950 ha 

Fond forestier Fond agricol 

3.762 ha 3.050 ha 

Conform informațiilor furnizate de Primăria Mun. Brad 
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Printre principalii consumatori ai Municipiului Brad putem mentiona: 

• Primăria Municipiului Brad 

• Gara Brad 

• Muzeul Aurului  

• Muzeul de etnografie Brad 

• Centru de plasament Brad 

• Centrul de ingrijire si asistenta 

• Gradinita ,,Floare de Colt” 

• Scoala Generala ”Mircea Santimbreanu” 

• Scoala Gimnaziala "Horea Closca si Crisan" Brad 

• Colegiul National – ”Avram Iancu” Brad 

• Spitalul Municipal Brad 

• Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 

• Casa de Cultura a Municipiului Brad 

• Biblioteca Municipala ,,Gheorghe Parvu” Brad 

• ApaProd Sucursala Brad 

• Operatorii economici  

 

Baza materială a instituţiilor este destul de bună în cazul: 

- clădirilor administrative 

- instituțiilor școlare 

- casei de cultură 

- obiective locale de sport și agrement  

- iluminat public, cu excepția corpurilor de iluminat 
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Spital Municipal Brad                                                                          Primaria municipiului Brad 

 

 Casa de cultură Brad 
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Iluminatul public din Municipiul Brad acoperă în totalitate zona intravilană a localităţii. Ponderea 

principală o are iluminatul stradal care este asigurat de corpuri de iluminat tip Malaga SGS-101, 

SGS-102 şi Rezidenţial FGS-104. De asemenea este asigurat şi iluminatul pietonal inclusiv aleile 

din parcuri cu corpuri de iluminat tip Olimp. Obiectivele de interes local şi turistic sunt iluminate 

arhitectual cu proiectoare cu surse de iluminat cu vapori de sodiu şi ioduri metalice. 

 

În total sunt instalate un număr de 1.420 corpuri de iluminat, majoritatea lor fiind montate la 

inceputul anului 2008 pe 1.365 de stâlpi  din beton armat, şi sunt de următoarele tipuri :  

 

- corp de iluminat Rezidenţial cu tub neon 36 W :            362 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Na 50W :        308 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Na 70W :        169 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Na 100W :        127 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Na 150W :         169 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Na 250W :           64 buc. 

- corp de iluminat cu lampă cu vapori de Hg 125W :        201 buc. 

- corp de iluminat cu LED  20 W :                                            20 buc. 

 

Puterea instalată a sistemului de iluminat public este de 120 kW. 

Consumul mediu lunar este de 71.554 kWh, respectiv 33.556 lei/lună. 

Echivalentul consumului anual pe locuitor este de 53 kWh / locuitor / an. 
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Din monitorizarea consumului la nivelul Municipiului Brad, reeis următoarele date: 

                     An 

Indicator       

2013 2014 2015 

Consum energie 

electrică [MWh/an] 

862 838 858 

Factură energie electrică 

[ lei/an ] 

444.258 406.895 402.677 

 

 

În vederea utilizării eficiente a energiei Primăria Brad acţionează în mod direct şi indirect ţinând 

cont de următoarele: 

- Consumă energie 

- Produce energie 

 

Funcţia de consumator de energie este manifestată prin utilizarea energiei în: clădirile publice, 

administrative, unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, iluminatul public, transportul public de 

călători, semnalizări rutiere. 

 

Funcţia de producător de energie este manifestată prin: instituirea sistemelor individuale de 

încălzire/preparare a apei calde de consum în clădirile publice, prin realizarea de sisteme de 

cogenerare pentru alimentarea cu energie electrică şi termică. 

 

Din punct de vedere al reglementării, poate elabora: 
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- documente privind evaluarea proiectelor locale ţinând seama de eficienţa energetică şi de 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

- regulamente locale în vederea implementării măsurilor de eficienţă energetică în clădiri 

- planuri de mobilitate urbană durabilă, plan de dezvoltare a spaţiilor verzi, realizarea pistelor 

pentru biciclişti 

- introducerea de zone pietonale, zone cu restricţii de viteză, zone cu parcări cu plată, instituirea 

transportului comun în oraș și încurajarea folosirii transportului în comun prin servicii atractive şi 

tarife adecvate. 

 

De obicei, clădirile sunt responsabile pentru 45% din consumul energetic total şi adesea 

consumatorul energetic şi emiţătorul de CO2 cel mai important în zonele urbane. Măsurile care 

permit promovarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile în clădiri depind de tipul 

clădirilor, vârsta, situare, tipul de proprietate, utilizarea lor. De pildă, clădirile istorice, 

monumente istorice pot fi protejate prin lege, de aceea numărul opţiunilor de reducere a 

consumului energetic este deosebit de restrâns. 

 

Mulți factori pot influența consumul energetic în clădiri, de ex.: 

- izolaţia termică 

- etanşeitatea la aer 

- modul de utilizare al clădirilor şi instalaţiilor 

- eficienţa şi întreţinerea instalaţiilor tehnice, electrice şi de iluminat 

- capacitatea de a obţine beneficii din iluminatul natural 
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Clădirile publice aflate în administrarea Primăriei sunt construcţii mari consumatoare de energie, 

în mare neizolate termic, majoritate vechi, unele sunt reabilitate, prin schimbarea ferestrelor, 

ușilor de intrare, pereți anvelopate. Starea instituțiilor de învățământ este foarte bună, fiind 

construcții reabilitate, reînnoite cu geamuri/uși tip termopan, iar încălzirea suprafețelor se 

realizează prin utilizarea gazului metan în centrale termice proprii. 

 

Cele mai mari probleme energetice care persistă în localitate sunt: 

- în unele clădiri, datorită lipsei dispozitivelor de reglaj a temperaturii, se înregistrează 

temperaturi de confort excesive creând disconfort termic, care se pierd prin deschiderea 

geamurilor 

- posibilitatea reglării furnizării căldurii este redusă 

- instalaţiile electrice sunt învechite în instituțiile școlare 

- în servicii și departamente nu există o abordare coerentă privind gestionarea consumurilor 

respectiv mentenanţa instalaţiilor existente 

- iluminatul public nemodernizat, cu becuri mari consumatoare de curent 

- numărul redus al clădirilor reabilitate termic 

- lipsa investițiilor în vederea exploatării energiilor neconvenționale 

- nu sunt valorificate surse alternative de producere a energiei electrice sau termice care să scadă 

semnificativ efortul financiar al Primăriei în funcţie de anotimp. 

 

Din aceste considerente sunt necesare lucrări ample de înlocuire a reţelelor exterioare de energie 

electrică şi reabilitarea instalaţiilor interioare la clădirile existente aflate în administrarea 

Primăriei. 
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4. Decrierea globală a Municipiului Brad 

 

4.1 Localizarea geografica si incadrarea in teritoriu. 

 

Municipiul Brad este situat in partea central vestica a Romaniei, intersectat de paralela de 46 

grade latitudine nordica si meridianul 23 grade longitudine estica.  

 

 

Figura 1 – Localizarea geografica 

Sursa: MDRAP. Atlasul Teritorial Online al Romaniei 

 

 

Municipiul Brad face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest, care are o suprafata de 32.034 Km2 

(13,4 % din suprafata tarii) si este compusa din 42 orase (din care 12 municipii) si 276 comune 

(318 unitati administrativ teritoriale), grupate in patru judete: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si 
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Timis, cu o populatie de 1.919.434 locuitori si o densitate a populatiei de 61.15 loc/km². Regiunea 

cuprinde provincia Banatului, provincie istorica romaneasca cu o dezvoltare economica timpurie 

si mai puternica in comparatie cu alte provincii din tara. 

 

 

Figura 2 - Regiunea Vest 

Sursa: MDRAP. Atlasul Teritorial Online al Romaniei 

 

Municipiul Brad este situat in partea de nord a judetului Hunedoara, in depresiunea Zarandului, 

la 36 km distanta de municipiul resedinta de judet Deva, pe cursul superior al raului Crisul Alb, 

fiind traversat de la sud la nord-vest de drumul national DN 76 – E 79, din zona centrala la est de 

drumul national DN 74 si de drumurile comunale DC 10 din zona centrala la nord, DC 11 din zona 

centrala la nord-est, DC 16 de la sud la vest si DC 170B in partea de est a teritoriul administrativ, 

in zona localitatii Mesteacan. 
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Judetul Hunedoara este asezat pe cursul mijlociu al raului Mures, in vecinatatea Muntilor Apuseni 

(N), Orastiei si Sureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Valcan si Parang (S) si Poiana Rusca (S-V). Cele 

mai importante rauri care il traverseaza sunt Mures, Strei, Raul Mare, Crisul Alb, si Jiu. 

Depresiunile intinse ale Hategului si Zarandului se afla pe teritoriul judetului. Judetul Hunedoara 

se intinde pe o suprafata de 7.063 km² (2,9% din teritoriul Romaniei) si are o populatie de 511.300 

locuitori (aproximativ 2,5% din populatia tarii).  Judetul este compus din 7 municipii, 7 orase si 55 

de comune. Muncipiul Brad este al doilea ca si marime, dupa municipiul Deva, resedinta de judet.  

 

Figura 3 – Judetul Hunedoara – localizare geografica  

Sursa: MDRAP. Atlasul Teritorial Online al Romaniei 

 

Muncipiul Brad se invecineaza in partea de nord cu localitatea Robita, in nord-est cu localitatea 

Blajen, in nord- est cu localitatea Buces, in est cu localitatile Bucuresci si Criscior, in sud cu 

localitatile Baita si Valisoara, in sud-est cu Luncioiu de Jos, in sud-vest cu localitatea Baia de Cris.  

Localitatile apartinatoare teritoriului administrativ al municipiului Brad sunt legate de reteaua 

nationala de drumuri astfel: 

 

1.Taratel - la 5 km de Mun. Brad, drumul national DN 74,  pe cursul superior al Crisului 

Alb. 
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2.Ruda Brad,  la 6 km de Brad, pe drumul national DN 76, drumul comunal DC 16 

3.Mesteacan - drumul national DN 76 

4.Valea Bradului -la 2,5 km de Brad, pe drumul national DN 76, drumul comunal DC 10 

5.Potingani - la 2,5 km de Brad, pe  drumul national DN 76, drumul comunal DC 10 

 

Localitatea TARATEL este situata in partea de est a municipiului Brad, la distanta de 5 km de 

municipiul Brad, pe cursul superior al raului Crisul Alb. Accesul in localitate se face prin drumul 

national DN 74, Brad – Abrud - Alba Iulia, drum care traverseaza localitatea de la un capat la 

celalalt. Localitatea, fiind situata in estul municipiului Brad, in sesul raului Crisul Alb, sunt oferite 

conditii favorabile ca terenul agricol sa fie propice pentru cultivarea cerealelor si legumelor. In 

zonele colinare predomina faneturile, pasunile, pomii fructiferi si padurile de foioase. Pe raza 

localitatii se afla 2 decantoare de steril provenite din prelucrarea minereurilor auro-argentifere. 

 

Localitatea RUDA BRAD Localitatea Ruda Brad este situata in partea de sud - est a municipiului 

Brad, la distanta de 6 km fata de municipiul Brad. Accesul in localitate se face prin drumul 

comunal DC 16, DN 76 – Ruda Brad, drum care traverseaza localitatea de la un capat la celalalt. 

Bogatiile solului constau, in primul rand, in vegetatia forestiera, preponderent foioase, dar si 

rasinoase. Suprafete mai mici sunt ocupate de fanete si pasuni. 

 Pe teritoriul localitatii sunt situate mai multe depozite de steril, rezultate din saparea unui 

mare numar de guri de mina. In extremitatea estica a satului este conservata galeria " 12 

Apostoli", in adancul careia se pastreaza , de peste 2000 de ani, "Treptele Romane", cea mai 

elocventa dovada istorica si arheologica a activitatii de extractie a aurului, inca din perioada 

ocupatiei Daciei de catre romani. 

 

Localitatea Mesteacan este situata in partea de est a teritoriului administrativ al municipiului 

Brad, la distanta de 4 km distanta municipiului Brad. Accesul in localitate se face prin drumul 

national DN 76, drum care traverseaza localitatea de la est la vest. In agricultura satului 

predomina culturile de cereale pe ses, dar si fanete si pasuni in zonele colinare, unde sunt si multi 
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pomi fructiferi. Zonele marginase sunt ocupate de paduri de foioase. In subsol si cateva perimetre 

de suprafata sunt cantonate zacaminte de carbune brun si lignit. 

 

Localitatea VALEA BRADULUI este situata in partea nord - est a municipiului Brad la distanta 2,5 

km. Accesul in localitate se face prin drumul comunal DC 10 Brad – Potingani, drum care 

traverseaza localitatea de la un capat la celalalt si urmareste cursul paraului Valea Bradului. 

Localitatea este recunoscuta mai ales pentru rolul pe care l-a jucat in istoria acestor locuri. Exista 

un document din anul 1445 care pomeneste numele maghiarizat al Bradului : Fenyopataka ( 

feno=brad, patak=vale), deci Valea Bradului , cu un voievod: Ioan de Valea Bradului. Acest 

document demonstreaza ca locuitorii din Valea Bradului au dat numele localitatii lor dupa numele 

de Brad, unde valea se varsa in Crisul Alb. Un alt moment crucial a avut loc in timpul Rascoalei de 

la 1784, a lui Horia, Closca si Crisan, cand - la data de 16 noiembrie 1784 - a avut loc marea 

adunare de la Valea Bradului, unde eroul Crisan a cerut drepturi pentru iobagi. Relieful este 

deluros, in agricultura predominand cultivarea legumelor, porumbului si, foarte putin, 

cruciferele. Dealurile sunt ocupate, in principal, cu pomi fructiferi. Localitatea este traversata , de 

la un capat la celalalt, de paraul Valea Bradului, care se varsa in Crisul Alb. Predomina, in general, 

foioasele si rasinoasele (molid si pin ). 

 

Localitatea Potingani este situata in partea de sud - est al municipiului Brad, la distanta de 4 km 

distanta fata de municipiului Brad. Accesul in localitate se face prin drumul comunal DC10 Brad - 

Potingani, drum care traverseaza localitatea de la est la vest. 

 

1.1.1. Relieful 

Municipiul Brad este situat in Judetul Hunedoara, in partea sud-vestica a Transilvaniei si ocupa o 

parte a bazinelor hidrografie ale raurilor Mures si Jiu. 

 

Judetul este intersectat de paralela de 460 latitudine nordica si de meridianul de 230 longitudine 

estica (valori absolute publicate 46016' latitudine nordica, localitatea Bulzesti, 23024' longitudine 

estica, localitatea Aurel Vlaicu, 45019' longitudine estica, Muntii Parang) . Punctele extreme ale 

judetului Hunedoara, fara indicarea coordonatelor absolute sunt: zona de NV a satului 
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Rusesti(comuna Bulzestii de Sus) la nord, hotarul vestic al satului Pojoga (comuna Zam), la vest, 

izvoarele raului Lapusnic, la sud, si ramificatiile unor afluenti de dreapta ai paraului Jiet, la est. 

Catre nord si NV, judetul se invecineaza cu judetul Bihor, la vest cu judetul Timis, in SV cu judetul 

Caras-Severin, la sud si SE cu judetul Gorj, respectiv Valcea, iar la est si SE cu judetul Alba. 

 

Municipiul Brad, centru al Tarii Zarandului, este o localitate situata in Sud - Vestul 

Muntilor Metaliferi, intr-o depresiune formata de o parte si de alta a Crisului Alb. In 

contextul geografic al judetului Hunedoara, municipiul Brad este situat in partea de Nord a 

acestuia, la 36 de km de municipiul resedinta de judet Deva, la confluenta raului Crisul Alb 

cu paraul Luncoi . 

 

Municipiul Brad este situat la 36 km de Deva, capitala judetului Hunedoara, de care 

este legat prin Drumul National 76, ce-si urmeaza apoi traseul spre Arad (165 km), 

respectiv Oradea (155 km). Din oras se desprinde o ramificatie : Drumul National 74 care 

conduce spre Abrud, jud. Alba(40 km). 

Suprafata totala este de 7.998 hectare, din care 1.048 in intravilan si 6.950 in 

extravilan. 

 

 

4.2 Clima 

Temperat-continentala, in general blanda, umeda si moderata, cu nuante oceanice. Ambianta 

ecologica ospitaliera , cu o temperatura medie anuala de 80C si aproximativ 20 de zile de ninsoare 

pe an. de ninsoare pe an. 

 

Din punct de vedere al situarii pe glob, municipiul Brad este traversat de paralela de 48 grade 8 

minute, deci se afla in plina zona a climei temperate, distingandu-se 3 zone micro-climatice.  

Micro-climatul luncii Crisului, caracterizat printr-o cantitate sporita de umezeala, favorizand 

agricultura si legumicultura. Micro-climatul dealurilor nordice, cu o densitate si frecventa mai 
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mare a precipitatiilor, favorizeaza dezvoltarea vegetatiei forestiere: gorun, fag, mesteacan. 

Micro-climatul dealurilor sudice, cu precipitatii mai reduse, este propice dezvoltarii padurilor de 

fag si altor esente amestecate. 

 

In ceea ce priveste circulatia generala a atmosferei, vremea relativ calduroasa si umeda iarna si 

usor instabila iarna, este generata de circulatia dinspre vest, ce are si usoare influente maritime. 

Circulatia dinspre nord-vest si nord evidentiaza ierni reci, racoroase si veri instabile. In regiunile 

centrale si nordice ale judetului, circulatia maselor de aer se face predominant din sector vestic, 

in timp ce aspectele de föhn sunt tipice versantilor estici ai Muntilor Metaliferi. 

 

 

4.3  Reteaua hidrografica 

Ape de suprafata 

Cursuri de apa cu caracter permanent 

 

Raul important ce curge in cadrul municipiului Brad este Crisul Alb . Crisul Alb strabate teritoriul 

judetului Hunedoara pe o lungime de 66 km, panta de scurgere fiind diferita in functie de unitatea 

morfologica pe care o parcurge (9-25‰ zona montana si 1-2 ‰ zona depresionara joasa). Cei 

mai importanti afluenti sunt: Valea Satului (L=15 km) si Ribita (L=18 km). Debitul mediu 

multianual al raului in sectorul marcat de limita judetului este de circa 10 m3/s, fenomenele de 

inghet avand o durata medie de 40 zile si apar in circa 80% din ierni . 

 

Cursuri de apa cu caracter semipermanent – torential 

Torentii sunt cursuri de apa cu pante repezi si neregulate cu apa putina sau seci in 

cea mai mare parte a anului si care datorita ploilor mari sau topirii zapezilor prezinta viituri 

violente de scurta durata. Ei reprezinta forma cea mai avansata de distrugere a solului prin 

eroziune si provin fie prin dezvoltarea sau alungirea unei singure ravene, fie din dezvoltarea mai 

multor 

ravene. Torentii intalniti in cadrul teritoriului studiat sunt vaile: Saratii, Valajiei, Larga, 

Dumitrei si Totoi. Acesti torenti sunt de podis sau de coline si s-au dezvoltat in formatiuni 
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geologice mai noi si mai putin rezistente la eroziune, adica, in formatiuni levantine 

constituite din marne, argile si loessuri. 

 

4.3Apele subterane 

            Structura geologica variata a reliefului judetului determina conditii variate de zacamant 

acvifer : de la straturi acvifere in cristalin la straturi acvifere sub sedimentar. La marginea 

depresiunilor si in vaile largi sunt straturi acvifere in glacis, in formatiuni de terasa sau in 

depozite de lunca. O mentiune aparte trebuie acordata apelor de infiltratie si cursurilor 

subterane in zonele calcaroase, precum si apelor de adancime din zona manifestarilor 

postvulcanice, care sunt mineralizate – in sudul Muntilor Metaliferi . Ca urmare a varietatii 

reliefului si raspandirii inegale a precipitatiilor, densitatea retelei hidrografice variaza intre 0,3 si 

0,5 km/km2 Muntii Metaliferi si 0,9-0,11 km/km2 in vestul depresiunii Brad . 

            Dupa tipul de alimentare, reteaua hidrografica a zonei apartine tipului nival moderat din 

zapada scursa superficial (60%) si alimentare subterana moderata (S=10- 35%) . 

 

 

4.4 Profil demografic  

Rezultatele finale ale Recensamantului General al Populatiei din anul 2011 indica o populatie 

stabila de 14.495 de locuitori in Municipiul Brad, din care 6.968 locuitori de sex masculin si 7.527 

de sex feminin, reprezentand 32,53% din populatia judetului. Populatia Municipiului Brad este in 

scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 16.482 de locuitori.  

Datele privind numarul total de locuitori disponibile pentru anul 2015 indica o populatie stabila 

in Municipiul Brad de 16104 locuitori, conform Institutului National de Statistica.  

Majoritatea locuitorilor sunt romani (92,2%), cu o minoritate de romi (1,36%). Pentru 5,27% din 

populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocsi (90,39%), cu o minoritate de romano-catolici (1,03%). Pentru 5,36% 

din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala. 
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Fig. 6 Evolutia demografica a Municipiul Brad in perioada 1948 - 2011 

Sursa: Institutul National de Statistica. 

           

 

Distributia populatiei pe grupe de varsta in intervalul de analiza 2002- 2015 indica o scaderea 

populatiei la nivelul Municipiului Brad, conform datelor prezentate in figura 6.  
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Fig 7 Distributia populatiei pe grupe de varsta in intervalul 2002-2015 

 

 

Fig. 8 Distributia populatiei inregistrata in anul 2015 pe grupe de varsta 

 

 



STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  A      

MUNICIPIULUI BRAD 2017 - 2024 

 

31 

 

4.5  Infrastructura tehnico-edilitara 

4.5.1 RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  
 

Procesul de regionalizare a operatorului de apa in judetul Hunedoara a fost complet 

implementat si este functional. Elementele institutionale cheie ale  procesului de regionalizare 

sunt 

➢ Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 

➢ Operatorul Regional (ROC); 

➢ Contractul de Delegare. 

 

Consiliul Local Brad are calitatea de membru fondator al ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” 

infiintata in anul 2008. Aceasta ADI a fost infiintata de un numar de 30 autoritati publice din 

judetul Hunedoara inclusiv Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, 

Brad, Simeria, Calan, Hateg, Geoagiu si de Consiliile Locale ale altor 22 comune. 

 

In anul 2011 a crescut numarul membrilor  ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” astfel incat sunt 45 

de membri, acestia fiind: Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Brad, 

Simeria, Calan, Hateg, Geoagiu si Consiliile Locale ale comunelor Baia de Cris, Baru, Banita, 

Densus, General Berthelot, Ghelari, Martinesti, Orastioara de Sus, Pestisu Mic, Pui, Rachitova, Riu 

de Mori, Sarmizecetusa, Soimus, Vetel, Zam, Criscior, Ilia, Bacia, Santamaria-Orlea, Bretea 

Romana, Dobra, Certeju de Sus, Luncoiu de Jos, Gurasada, Tomesti, Teliucu Inferior, Vata de Jos, 

Branisca, Cerbal, Ribita, Totesti, Valisoara, Vorta, Bucuresci, Lelese, Salasu de Sus. 

 

Conform cadrului legal in vigoare unitatile administrativ-teritoriale, prin intermediul Asociatiei 

de dezvoltare intercomunitara ai carei membri sunt, deleaga gestiunea serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare prin atribuirea directa catre un operator regional a unui contract de 

delegare a gestiunii, prin care acestea confera pe o perioada determinata operatorului, care 

actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul, inclusiv 
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dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta 

serviciului.  

 

Serviciile  de alimentare cu  apa, canalizare si epurare a apelor uzate pe teritoriul administrativ 

Brad sunt asigurate de  Operatorul regional licentiat S.C. APA PROD S.A.  

 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad – Criscior  include localitatile: Brad, Taratel, Valea 

Bradului precum si  Criscior. Sistemul zonal asigura alimentarea cu apa a 12.697 locuitori ceea ce 

reprezinta 6,9 % din populatia deservita in aria de operare a operatorului regional. 

 

In organizarea  operatorului, zona de colectare  si tratare a apelor uzate (denumita Aglomerarea 

Brad) include localitatile Brad, Criscior, Bucuresci. 

 

 Pentru municipiul Brad , din anul 2016 tariful pentru furnizarea  apei potabile este de 4,15 lei/mc 

iar pentru canalizare este de 3 lei/mc. La nivelul anului 2016, in municipiul Brad s-a facturat 

cantitatea de 42.661 mc/an. Pentru Sistemul Zonal de alimentare cu apa Brad-Criscior cerinta de 

apa este reprezentata de o sursa de suprafata amenajata pe Crisul Alb. Statia de tratare este 

amplasata la Criscior. Sistemul Zonal de Alimentare cu apa Brad-Criscior prezinta urmatoarele 

caracteristici: 

- sursa de suprafata (60 l/s)  

- statie de tratare (ST Criscior - 60 l/s) 

- aductiuni ( 13 km, Dn=200mm, OL) 

- facilitati de inmagazinare (Vtot= 3.500 m³);  

- retea de distributie (44,9 km, Dn=25-500 mm). 

 Rata de racordare pentru SZA Brad-Criscior este de 69.9% 
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 In ce priveste sistemul de canalizare , reteaua are 34,462 km iar rata de racordare este de 

90%. 

 

Situatia sistemului de alimentare cu apa din municipiul Brad: 

Alimentarea cu apa potabila a aglomerarii Brad-Criscior se face din  sursa Crisul Alb . Sistemul de 

alimentare cu apa are urmatoarele elemente : 

- Surse 

- Instalatii de captare 

- Statie de tratare 

- Statia de pompare 

- Debitmetre 

- Conducte de transport 

- Rezervoare 

- Distributie 

Alimentarea cu apa potabila a consumatorilor din aglomerarea Brad-Criscior se face din doua 

surse dupa cum urmeaza : 

- Sursa de suprafata Crisul Alb prin intermediul unei prize de apa amplasata pe malul 

stang la iesirea din localitatea Criscior spre Abrud .  

- Sursa subterana compusa din : 

o Dren de captare amplasat pe malul stang al raului Crisul Alb  

o 11 puturi din care 6 buc. sapate pe malul stang al raului Crisul Alb si 5 buc. sapate 

pe malul drept .   Puturile sunt neutilizate, dar pastrate ca sursa de rezerva . 

Puturile au adancimea de 4,80 m si sunt construite din tuburi din beton armat cu 
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diametrul de 1,50 m, prevazute cu barbacane la partea inferioara. La partea 

superioara sunt protejate cu capace din tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalatii de captare 

A. Captarea de suprafata are in componenta urmatoarele instalatii :  

- prag deversor (prag de beton L=12 m, H=2 m ) 

- priza captare - stavilar mal stang, conducta Dn=250 mm, L=10 m 

- lacul de linistire cu suprafata S=0.25 ha si adancimea apei h=1-1.5 m 

- canalul de aductiune rectangular cu lungimea L=876 m 

 Captarea de suprafata este reabilitata – lucrari finalizate la sfarsitul anului 2015 - asigura 

un debit mediu de cel putin  Q = 60 l/s .  

 B. Captarea subterana tip dren este construita din tuburi de beton cu diametrul Dn 500 

mm prevazute cu barbacane dn 50 mm pozate la adancimea de 7 m cu o inclinatie de I = 0.1 % . 

Lungimea drenului este de 900 m si este prevazut cu 19 camine de vizitare confectionate din 

tuburi de beton cu diamtreul Dn 1000 mm .  
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Captarea de subterana tip dren asigura un debit Q = 23 l/s 

 C. Captarea subterana tip puturi sapate – in conservare - pot asigura in caz de nevoie un 

debit total de 22 l/s ( 18 l/s pentru cele 6 puturi de pe malul stang al Crisului Alb si 4 l/s pentru 

cele 5 puturi de pe malul drept ) . 

 

 Statia de tratare 

Statia de tratare apa Criscior a fost modernizata in cadrul lucrarilor executate conform „Contract 

HD-CL-02 - Construirea si reabilitarea captarilor de apa,  statiilor de tratare apa, rezervoarelor si 

statiilor de pompare  apa in Deva, Simeria si Brad” . 

Captarea din sursa de suprafata si statia de tratare au fost dimensionate astfel incat sa asigure 

urmatoarele debite de apa tratata de: 

 

Capacitate hidraulica m3/zi m3/h l/s 

Debit zilnic maxim 6.480 270 75 

Debit orar mediu 5.192 216 60 

 

 Conducte de transport 

 Transportul apei potabile se realizeaza in doua directii : 

- conducta de transport principala Dn 300 OL+Dn 315 PEHD (1926 m), cu o lungime de 6,7 

km alimenteaza ambele rezervoare din municipiului Brad, o mica parte a satului Taratel 

si statia de pompare a Spitalului TBC Brad . 

- conducta de transport secundara Dn 200/300 OL+Dn 200 PEHD , cu o lungime de 6,611 

km alimenteaza consumatorii din localitatea Criscior si rezervorul de 1000 mc din 

municipiului Brad . Conducta de transport (spre rezervorul de 1000 mc) ce se compune 
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din tronsoane cu diametre de OL Ø 300 mm pe o lungime de 2200 m,  PEHD Ø 200  mm 

pe o lungime de 2911m,  OL Ø 200 mm pe o lungime de 1500 m.  

 Cele doua conducte sunt prevazute cu sistem by-pass intre ele cu scopul de a optimiza 

functionarea statiei de pompare . 

 

 Rezervoare 

Municipiul Brad dispune de doua rezervoare avand volumul de V1 = 1000 mc si V2 = 2500 mc . 

Ambele rezervoare sunt amplasate la o altitudine de 317 m, intr-o incinta ingradita la periferia 

municipiului Brad, pe Dealul Lia, sunt construite din beton armat, semiingropate, cu 

hidroizolatie   Rezervoarele sunt incluse in sistemul de monitorizare SCADA . Rezerva de 

incendiu este de 675 mc. 

 

 Reteaua de distributie 

A. Reteaua de distributie Brad 

Retelele de distributie a apei din municipiul Brad sunt din PEHD si otel cu gama de diametre 

cuprinse intre 20 mm si 500 mm , pe o lungime totala de 55,016 km . Detaliile sunt evidentiate 

in tabelul de mai jos : 

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] 

PEHD  

vechi sau reabilitat 

20-100 13.83 

110-315 17.45 

PEHA  

extindere 
110-160-200 18.066 

Sub-total PEHD   49.34 
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Otel 

 

25-100 3.33 

133-500 2.35 

Sub-total otel   5.67 

TOTAL Lungime   55.016 

In municipiul Brad exista 1790 de bransamente de apa din care 1609 sunt contorizate . 

Gradul de contorizare este de 95 %.  

 

 

 

      Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Brad: 

Sistemul de canalizare existent deserveste 61.45% din populatia municipiului Brad, 

respectiv 8.760 de locuitori. 

   

  Colectarea apelor uzate 

Sistemul de colectare a apelor uzate din aglomerarea urbana Brad-Criscior se compune din 

doua parti distincte : reteaua de canalizare in municipiul Brad si reteua de canalizare din 

localitatea Criscior ( situatia existenta pana la finalizarea investitiilor) 
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Canalizare menajera

Brad - zona 1

Canalizare menajera

Brad - zona 2

Canalizare pluviala

Brad - zona 1

Colector menajer

Brad - zona 2

Colector pluvial

Brad - zona 1

Deversare partiala

2 paraie existente

Colector unitar

 Brad

Statie de epurare

Brad

Deversare

Crisul Alb

Canalizare menajera

Criscior

Canalizare pluviala

Criscior

Colector unitar

 Criscior

Decantor Imhoff

Criscior

  

 

Sistemul existent de canalizare in municipiul Brad este sistem separativ 

In urma finalizarii investitiilor ( PIF 31.03.2016) retelele de canalizare din municipiul Brad sunt 

din Beton si PVC cu gama de diametre cuprinse intre 110 mm si 800 mm , pe o lungime totala 

de 56,802 km . Detaliile sunt evidentiate in tabelul de mai jos : 

 

Canal Brad 2016   

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] 
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Canalizare menajera     

Beton 

150-200 3.31 

250-500 12.09 

OV 600/900 3 

Sub-total Beton   18.4 

PVC 110-315 32.274 

Sub-total PVC   32.274 

Pafsin   3.448 

Sub-total Pafsin   3.448 

TOTAL Lungime canalizare menajera 54.122 

   

Canalizare pluviala     

Beton 200-500 2.68 

Sub-total Beton   2.68 

TOTAL Lungime canalizare pluviala 2.68 

TOTAL CANALIZARE   56.802 

 

In municipiul Brad exista 605 de racorduri individuale de canalizare 

Reteaua de canalizare in orasul Brad cuprinde un numar de 9 statii de repompare apa uzata, 

dupa cum urmeaza : 

- SPAU 1 – situata pe strada Savesti, avand o conducta de refulare cu lungimea de 89 m, 

cu diametrul de 110 mm, realizata din PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 
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repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 42.8 mc/h si inaltime de pompare H = 9.8 mCA fiecare 

- SPAU 2 – situata pe strada Valea Bradului, avand o conducta de refulare cu lungimea de 

332 m, cu diametrul de 90 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 

repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 16.6 mc/h si inaltime de pompare H = 22.6 mCA fiecare 

- SPAU 3 – situata pe strada Valea Bradului, avand o conducta de refulare cu lungimea de 

112 m, cu diametrul de 90 mm, realizata din PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 

repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 16.2 mc/h si inaltime de pompare H = 9.9 mCA fiecare 

- SPAU 4 – situata pe strada Magura Florilor, avand o conducta de refulare cu lungimea de 

173 m, cu diametrul de 90 mm, realizata din PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 

repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 14.1 mc/h si inaltime de pompare H = 16.1 mCA fiecare 

- SPAU 5 – situata pe strada Crisan, avand o conducta de refulare cu lungimea de 110 m 

(80 m reprezentand conducta pozata in trama stradala si 30 m reprezentand o 

supratraversare de rau), cu diametrul de 110 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, 

PN 6; Statia de repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele 

caracteristici : debit Q = 28.9 mc/h si inaltime de pompare H = 8.5 mCA fiecare 

- SPAU 8 – situata pe strada  Lunca, avand o conducta de refulare cu lungimea de 319 m, 

cu diametrul de 90 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 

repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 16.6 mc/h si inaltime de pompare H = 22.2 mCA fiecare 

- SPAU 9 – situata pe drumul national DN 74, avand o conducta de refulare cu lungimea 

de 86 m (36 m reprezentand conducta pozata in trama stradala, 31 m reprezentand o 

supratraversare de rau si 19 m reprezentand o subtraversare de drum national), cu 

diametrul de 160 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de repompare 
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este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : debit Q = 

91.8 mc/h si inaltime de pompare H = 7.5 mCA fiecare 

- SPAU 10 – situata pe drumul national DN 74, avand o conducta de refulare cu lungimea 

de 587 m, cu diametrul de 160 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, PN 6 ; Statia 

de repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici 

: debit Q = 71.3 mc/h si inaltime de pompare H = 30.2 mCA fiecare 

- SPAU 11 – situata pe strada Radu Salajan, avand o conducta de refulare cu lungimea de 

23 m, cu diametrul de 225 mm, realizata din  PEID, PE 100, SDR 26, PN 6; Statia de 

repompare este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici : 

debit Q = 178.6 mc/h si inaltime de pompare H = 7.4 mCA fiecare 

            Epurarea apelor uzate 

In municipiul Brad epurarea apelor uzate se realizeaza cu o statie de epurare cu treapte 

mecano-biologice si tertiara pusa in functiune in anul 2011 .  

 Debitul proiectat al statiei de epurare este de Q = 60 l/s 

 Coordonatele STEREO 70 ale evacuarii sunt X=519657, Y=328084 

 Din punct de vedere constructiv statia de epurare are urmatoarele elemente : 

a. Treapta mecanica : 

 - Camin de intrare 

 - Camin by-pass ( de ocolire ) cu sigiliu 

 - Gratar manual si Gratar automat grosier cu container montate in paralel . 

Gratarul mecanic este confectionat din otel inoxidabil, are o latime de 800 mm, cu distanta 

dintre bare de 30 mm, este echipat cu un motor electric cu o putere de 1,2 kW. 

Gratarul manual este confectionat din otel nioxidabil, are o latime de 600 mm cu distatnta 

dintre bare de 30 mm 
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 - Statie de pompare apa uzata bruta echipata cu 3 electropompe (2A+1R) avand 

urmatorele caracteristici : debit Q=30 l/s, inaltime de pompare H=12.5 mCA, putere p=6.5 kW 

fiecare 

 - Camera prevazuta cu trei colectoare-distribuitoare ( pentru apa uzata, namol si 

namol in exces ) 

 - Statie pompare namol primar echipata cu un grup de 5 pompe :  

3 pompe pentru recircularea namolului avand urmatoarele caracteristici : debit Q=30 l/s, 

inaltime de pompare H=12.5 mCA,  putere P=6.5 kW 

2 pompe pentru namolul in exces avand urmatoarele caracteristici : debit Q=2.5 l/s, inaltime de 

pompare H=45 mCA,  putere P=2 kW 

 - Instalatie combinata de epurare mecanica (desnisipare cu melc-filtrare-

separare grasimi) alimentata prin pompare, este prevazuta cu debitmetru electonic Dn 300 mm 

cu afisaj. Instalatia are un debit de 60 l/s . 

 - Decantor primar de tip Imhoff cu 2 compartimente din beton armat ingopat . 

Timp de decantare 0,5 – 1 h. Namolul decantat este evacuat gravitational la statia de pompare 

namol . 

 - camin de precipitare si indepartare a fosforului 

Caracteristicile instalatiei de stocare si dozare clorura ferica: 

• Pompa dozare clorura ferica   Q = 20 l/h si H = 0-100 mCA  

• Putere electrica:  P= 18 W 

• Nr. buc  1A+1R 

• Recipiente de stocare reactiv dublu perete 3 x 1 mc (3.000 litri) 

• Automatizare livrata cu instalatia de dozare 
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b. Treapta biologica 

 - Bazin de denitrificare 1  avand volumul de 293 mc, echipat cu mixer cu 

diametru de 2.3 m, turatie 16 rpm 

 - Bazin de nitrificare-denitrificare 2 avand volumul de 293 mc, echipat cu mixer 

cu diametru de 2.3 m, turatie 16 rpm, cu echipament de aerare cu bulefine ( 4 panouri de 

aerare cu o suprafata de 5 mp fiecare ) 

 - Bazin de nitrificare 3 avand volumul de 1133 mc echipat cu mixer cu diametru 

de 2.5 m, turatie 24 rpm, cu senzori de oxigen dizolvat, temperatura si suspensii .  

 - decantor secundar, o constructie ingropata din beton armat monolit de forma 

circulara, cu diametrul de  D = 20 m are drept scop retinerea namolului - materii solide in 

suspensie si separabile prin decantare – namol rezultat in urma tratarii biologice . Este echipat 

cu pod raclor, avand raclor de adancime pentru namol si raclor de suprafata cu pompa pentru  

indepartarea spumei. Spuma colectata va fi pompata in conducta de namol secundar recirculat . 

Debitul maxim orar este Q = 216 mc/h  

 - statie de suflante echipat cu 3 suflante identice care sigura un debit maxim de 

20 mc/min la o prsiune de 1,5 bar 

 - corp administrativ si de comanda 

c. Treapta tratare namol 

 - decantor primar format din doua bazine tip Imhoff, din care periodic se 

pompeaza namolul in bazinele de stabilizare namol prin intermediul unui grup de pompare 

format din doua pompe namol submersibile ( 1A+1R ) avand caracteristicile : debit Q=8l/s, 

inaltime de pompare H=8 mCA, putere P=2,6 kW fiecare 

 - bazine de stabilizare si ingrosare namol ( 6 bucati ) in care namolul este 

stabilizat in conditii anaerobe ( min 45 zile ) apoi evacuat pe platforma de uscare nanol prin 

sifonare . Namolul provine de la decantorul primar si namolul in exces  

  - platforma de uscare namol cu patru platforme din beton pentru uscare cu 

expunere naturala. Fiecare compartiment are urmatoarele caracteristici dimensionale: lungime 
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33 m, latime 10 m, inaltime 0,50m. Namolul stabilizat ajunge pe platformele de uscare, prin 

sifonare, din bazinele de stabilizare si ingrosare namol. Dupa ce s-a uscat la min. 30% SU va fi 

incarcat in containere si transportat la un deponeu ecologic. 

 

d. Debitmetru evacuare 

Caracteristici debitmetru Parshall apa epurata: 

• Debit nominal: 60 l/s 

• Montaj: in camin subteran  

• Echipament: traductor de nivel cu ultrasunete 

 

Pentru epurarea apelor uzate provenite din reteaua de canalizare Criscior este folosit un 

decantor Imhoff pe partea stanga a raului Crisul Alb, in localitatea Taratel, in aval de Gurabarza. 

Decantorul este construit din beton, avand diametrul interior de 7,20 m, iar adancimea de 9,39 

m, grosimea peretilor este de 60 cm, iar a radierului este de 20 cm. El este acoperit cu un 

planseu din beton armat monolit si partial cu placi prefabricate din beton armat. 

Apa uzata intra in decantor printr-o conducta din beton de Ø 300mm, la partea superioara a 

acestuia, apoi se repartizeaza egal pe cele doua jgheburi. Suspensiile grele se lasa in bazinul de 

fermentare, iar apa ramane la partea superioara, dupa limpezire fiind evacuata. Namolurile 

fermentate sunt evacuate periodic prin vidanjare. 

Coordonatele STEREO 70 ale evacuarii decantorului ( Taratel ) sunt urmatoarele : 

X=516638 ,  Y=332501 

Dupa finalizarea lucrarilor aferente contractului de lucrari HD-CL-06 decantorul va fi scos din 

circuitul de epurare, apele uzate fiind preluate de statia de tratare din municipiul Brad .  
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4.5.2 SISTEMUL DE GESTIUNE A DESEURILOR 
 

In prezent deseurile sunt preluate de societatea comerciala SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, in 

acord cu reglementarile in vigoare si cu cadrul contractual.  

 

In anul 2010 s-a infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara -Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara- care are 70 de membri fondatori- autoritati locale 

si Consiliul Judetean Hunedoara. Municipiul Brad este membru in acest ADI .  

 

La jumatatea anului 2016 s-a finalizat implementarea proiectului “Sistem de Management 

Integrat al Deseurilor in judetul Hunedoara”. In cursul anului 2016 s-a selectat operatorul din 

sistemul de gestiune a deseurilor, care opereaza si in municipiul Brad, prin preluarea selectiva a 

deseurilor menajere. 

 

 

4.5.3 RETEAUA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
Muninicipiul Brad nu dispune de aducțiune si sistem de distributie a gazelor naturale.  

 Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz” S.A. Medias a alocat resurse 

financiare în Programul de Modernizare Dezvoltare Investiții pe anul 2016 pentru obiectivul 

Conducta  Ø 12" Mintia-Brad-Ștei (proiectul nr. 1018/2013), care va  asigurarea alimentarea cu 

gaze naturale a zonei de vest a tarii, in vederea  cresterii nivelului de trai si pentru dezvoltarea 

economica a zonei.  

 

Pentru distribuția gazelor naturale în Municipiul Brad, județul Hunedoara se propune înființarea 

sistemului de distribuție gaze naturale, care printr-un racord de înaltă  presiune și  stația de 

reglare-măsurare-predare (SRMP) se va cupla la conducta de transport gaze naturale de înaltă 

presiune, proiectată, pe traseul  Deva (Mintia) – Brad- Ștei (judetul Bihor). 
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Pentru realizarea acestui obiectiv s-a intocmit Studiul de Fezabilitate-INFIINTAREA SISTEMULUI 

DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA, proiect nr.  

786/2015-elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L -DEVA. 

In momentul de fata s-a obtinut Decizia nr. 460/2017 a Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE INTOCMIT IN VEDEREA 

DEMARARII PROCESULUI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUTIE A GAZELOR 

NATURALE si s-a depus documentatia la Ministerul Energiei in vederea initierii procesului de 

atribuire a concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale in Municipiul Brad . 

 Execuția rețelelor de distribuție se va realiza în etape, începând de la SRMP  spre zona de blocuri 

unde sunt cei mai mulți consumatori (etapa I), continuându-se spre extremitățile localității (etapa 

II). 

Sistemul de distribuție gaze naturale va avea o lungime totală de 37.900 m, din care în prima 

etapa se vor realiza 25.900 m, iar in  cea de-a doua etapa 12.000m. 

 

4.5.4   STRATEGIA LOCALA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI BRAD-
2017-2024 
 

       În zilele noastre standardele de viaţă solicită cantități însemnate de energie, iar 

îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă un obiectiv strategic al politicii energetice 

naţionale, prin contribuţia la dezvoltarea durabilă, la competitivitate, la economisirea resurselor 

energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

        Risipa de energie constituie unul din problematica majoră cu care se confruntă statele 

Uniunii Europene, motiv pentru care liderii acestuia au stabilit în anul 2007 obiectivul de a reduce 

consumul de energie anual al Uniunii cu 20% până în 2020.                     În consecinţă satisfacerea 

necesarului de energie, adecvate economiei moderne, la preţuri rezonabile prin respectarea 

principiilor dezvoltării durabile reprezintă obiectivul general al strategiei sectorului energetic. 
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          În Strategia de Dezvoltare a municipiului Brad unul din obiectivele specifice este politica 

privind problemele energetice, motiv pentru care Strategia Locală de Alimentare cu Energie 

Termică a municipiului Brad este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen 

de cel puțin 7 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta 

întregul proces de planificare energetică. 

         Strategia Locală de Alimentare cu Energie Termică la nivelul municipiului Brad se impune ca 

o necesitate în abordarea integrată a resurselor disponibile la nivel local precum şi a consumurilor 

energetice, în scopul coordonării investiţiilor şi planificării adecvate a resurselor financiare. 

Factorul direct de creştere economică este dezvoltarea managementului energetic, reducerea 

poluării mediului şi de economisire a resurselor, astfel încât acestea să fie folosite într-un mod 

cât mai eficient. 

        Acestă Strategie Locală prezintă sumar potenţialul energetic şi parametrii tehnico-economici 

ai resurselor municipiului Brad în context naţional şi european precum şi modul de valorificare 

eficientă al acestora. 

         Având în vedere necesitatea orientării către surse regenerabile de energie, municipiul 

Brad în exercitarea atribuţiilor care îi revin, elaborează Strategia Locală de Alimentare cu 

Energie Termică a municipiului Brad pentru perioada 2017 – 2024. 

          Principiile în construcţia strategiei sunt: 

✓ Competitivitate şi atragerea investiţiilor 

✓ Asigurarea unui confort termic sporit și creșterea condiţiilor de viaţă al locuitorilor  

✓ Management performant  

✓ Creşterea conectării la sistemul centralizat cu energie termică a municipiului Brad  

✓ Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

          Realizarea Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a municipiului Brad 

reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin continuitatea procesului de dezvoltare 
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pentru următorii ani şi vizează perioada de programare 2017-2024. Acest demers are la bază 

stabilirea potenţialului resurselor energetice locale, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă al 

locuitorilor. 

          Principalele direcții pentru creşterea eficienţei energetice locale sunt: 

      - Realizarea de noi investiţii, modernizarea și reabilitarea instalaţiilor existente în vederea 

reducerii emisiilor de CO2 și a consumurilor actuale de energie fără a afecta însă confortul 

utilizatorilor; 

       - Producerea energiei din surse regenerabile sau din alte tipuri de combustibili. 

         În acest document sunt înşirate soluţiile tehnologice de eficientizare energetică, soluţii 

menite să sprijine părţile interesate şi marii producători, consumatori de energie şi orientarea 

acestora spre retehnologizare şi folosirea surselor de energie regenerabilă. 

         Strategia Locală de Alimentare cu Energie Termică a municipiului Brad se integrează în 

Strategia Energetică Naţională care are ca domenii strategice de acţiune: 

       -  creșterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate 

       - utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile sau a altor combustibili ieftini 

       - creşterea siguranţei în alimentare cu energie 

  

 Cadrul 48European48 de de eficiență energetică în context 48european și national: 

             Obiectivul politicii Uniunii Europene în domeniul sectorului energetic este de a asigura o 

aprovizionare energetică durabilă, la cele mai ridicate niveluri de siguranţă şi la preţuri accesibile. 

Politica este dezvoltată în jurul obiectivelor „20-20-20”, care trebuie atinse până în 2020, şi 

anume reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile 
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înregistrate în 1990, un procent de 20% din energia consumată în UE trebuie să provină din surse 

regenerabile, iar eficienţa energetică în statele membre trebuie să se îmbunătăţească cu 20%. 

 

     Ponderea surselor regenerabile de energie al statelor membre, obiectiv care trebuie atins în 

anul 2020 - sursa: http://ec.europa.eu/eurostat 

 

          În baza datelor oficiale al Comisiei Europene, politicile energetice au contribuit substanțial 

în atingerea obiectivelor 20/20/20, prin următoarele: 

✓  la sfârșitul anului 2012 Uniunea Europeană a instalat o pondere de cca. 44% din energia 

electrică din surse regenerabile; 
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✓ au scăzut emisiile de gaze cu efect de seră în 2012 cu 18% în raport cu emisiile din anul 

1990 și se așteaptă să se reducă și mai mult de 24% și 32% în 2020 și 2030; 

✓ s-a redus intensitatea energetică a economiei cu 24% în perioada 1995 și 2011; 

✓ a scăzut intensitatea carbonului din economia UE cu 28% între 1995 și 2010; 

✓ a crescut cota de energie regenerabilă la 13% în 2012, ca o parte din energia finală 

consumată și sunt șanse să crească în continuare până la 21% în 2020 și 24% în 2030.  

           Aceste obiective și ținte a Strategiei 20/20/20 au părut insuficiente, motiv pentru care 

specialiștii UE au decis o reeșalonare și noi ținte pentru 2030. Astfel pilonii noului cadru al UE 

privind clima și energia pentru 2030 sunt: 

✓ reînnoirea politicii de eficiență energetică 

✓ reducerea emisiilor de gaze de efect de seră cu 40% sub nivelul din anul 1990 și o țintă 

la nivelul UE obligatorie pentru energia regenerabilă de cel puțin 27%, 

✓ un nou sistem de guvernare și o serie de noi indicatori pentru asigurarea unui sistem 

de energie competitivă și sigură. 

 

           Riscurile generate de schimbările climatice și mai ales impacturile ireversibile de mare 

amploare pot fi evitate, dar fiind necesar ca încălzirea globală să fie limitată la mai puțin de 2°C 

peste nivelul preindustrial. Prin urmare, atenuarea efectelor schimbărilor climatice trebuie să 

rămână o prioritate pentru întreaga omenire. 

           În vederea evaluării situaţiei şi identificării soluţiilor tehnico-economice optime a 

sistemului de asigurare a energiei termice, fiecare autoritate a administraţiei publice locale 

elaborează Strategia de alimentare cu energie termică în raport cu prevederile 

Programului”TERMOFICARE 2006-2020 CĂLDURĂ ȘI CONFORT.”                                                                     
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          Strategia de alimentare cu energie termică are în vedere considerente privind resursele 

regenerabile şi protecţia mediului, încadrarea în Strategia energetică a României pentru perioada 

2007-2020 precum și eficienta din punct de vedere energetic şi economic. 

             În Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru 

perioada 2011 – 2020 s-a stabilit cadrul naţional care urmărește îndeplinirea principalelor 

obiective ale politicii energetice – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de Romania. 

              Având în vedere principiile dezvoltării durabile a fost prevăzută promovarea producerii 

energiei din surse regenerabile, în aşa fel încât ponderea energiei electrice produse din aceste 

surse să fie de 33% în anul 2010, 35 % în anul 2015 şi 38 % în anul 2020. Ţara noastră a optat 

pentru modelul de piaţa în care participanţii sunt liberi să încheie tranzacţii de vânzare-

cumpărare a energiei electrice. 

            În România îşi efectuează activitatea Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei electrice şi termice produse în cogenerare, a gazelor naturale şi conservării energiei 

(ANRE), operatorii de transport și operatorii de distribuție în domeniul energiei electrice și gazului 

natural, operatorul pieței de energie electrică Opcom. 

            Legislația națională privind sectorul energetic şi de mediu a fost dezvoltată şi adaptată 

legislaţiei comunitare în domeniu, în perspectiva aderării României la UE şi apoi ca stat membru, 

dar şi în procesul trecerii la o economie de piaţă funcţională.                 

            Legislaţia din domeniu se compune din legea energiei electrice, gazelor naturale, minelor, 

petrolului, activităţilor nucleare, serviciilor publice de gospodărire  

comunală şi utilizării eficiente a energiei pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii 

energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficienţă: 
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        Hotărârea nr.1535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a 

surselor regenerabile de energie; 

   Legea nr. 372/2005 privind eficiența energetică a clădirilor, republicată în anul 2013; 

    HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării; 

    HG nr. 169/2007- Strategia Energetică a României 2007-2020, actualizată pentru perioada 

2011-2020; 

    Hotărârea nr. 462/2006 pentru aprobarea Programului “Termoficare 2006-2020 căldură și 

confort” 

       Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 - Republicată pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

    HG nr. 1460/2008- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României   – Orizonturi 

2013-2020-2030; 

    Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 

    OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală; 

    Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea și completarea 

         Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie; 

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetică, modificată şi completată prin Legea nr. 

160/2016; 

Decizia ANRE nr.7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului 

de îmbunătățire al eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 

5000 locuitori; 
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HG nr. 122/2015 privind aprobarea Planului naţional de acţiune domeniul eficienţei 

energetice (2014-2020). 

3. SCOPUL STRATEGIEI LOCALE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI 
BRAD 

       

          Strategia Locală de Alimentare cu Energie Termică defineşte obiectivele Municipiului Brad 

în domeniul energiei termice și al eficienței energetice pentru perioada 2017-2024 şi modalităţile 

de realizare a acestora, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. Strategia energetică 

urmăreşte creşterea securităţii energetice prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea 

treptată a acestora, în baza conceptului dezvoltării durabile.  

        Consiliul Local, pe baza principiului autonomiei locale, poate decide asupra soluţiei de 

investiţie atât în cazul reabilitării termice a clădirilor, cât şi în cazul sistemului centralizat de 

producţie şi distribuţie de energie termică, care poate fi: Participarea la programul "Termoficare 

2006-2020 căldură şi confort" prin accesarea sumelor alocate programului, parteneriat public 

privat sau alte forme de investiții. 

 4. DESCRIEREA SISTEMULUI DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A 
ENERGIEI TERMICE A MUNICIPIULUI BRAD 

    

            În Municipiul Brad locuiesc aproximativ 16.000 locuitori, din care cca 10.000 locuiesc în 

147 de blocuri construite în perioada 1960-1969, iar 4038 de apartamente sunt beneficiare ale 

serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică. 

           La ora actuală numărul de beneficiari sunt: 

           - persoane fizice -2410 apartamente 

           - instituții publice -5 

           - societății comerciale -180 



STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  A      

MUNICIPIULUI BRAD 2017 - 2024 

 

54 

 

         Încă de la început, încălzirea în Municipiul Brad era asigurată de,,Uzina Electrica Gurabarza” 

care la vremea respectivă producea atât energie electrică, cât și energie termică pentru oraș. În 

anul 1939 a fost construită centrala termoelectrică care asigura producerea energiei termice în 

localitate. Până in anul 2004, Municipiul Brad a avut ca singura sursa de incalzire aceasta centrală, 

construită în tehnologia anilor 1930. Combustibilul folosit in centrală era cărbunele, care genera 

o poluare excesivă si costuri de producere foarte ridicate.  

Centrala termica a fost construită în anul 1939 de către Societatea Mica Brad - societate 

anonimă pe actiuni - in vederea asigurării cu energie electrică a minelor din zona Muntilor 

Apuseni. Centrala a fost echipată cu trei cazane de abur Babcook  - Wilson,  acvatubulare cu tevi  

putin inclinate si tambur  2xl9 t/h; 35 atm; 420 °C (Cl  si C2) și unul  lx24 t/h; 35 atm; 420 °C (C3) 

și doua turbine  de 7,5 MW. 

            In anul  1957 s-a montat al patrulea cazan tip TKZ de 36 t/h; 35 atm; 420 °C; și o turbină  în 

condensație de 4,5 Mw. Începând  cu anul  1963  prin dezvoltarea industrială  a orașului  Brad  și 

a zonei industriale Gurabarza s-a înființat sistemul  de încălzire centrala și de apă caldă menajeră 

SACET  Brad. La acea vreme centrala producea atât energie electrică cât și energie termică. 

            Din anul 1986 datorită consumurilor specifice mari si a înființării unor centrale 

termoelectrice de capacități mari, moderne, s-a sistat producerea energiei electrice, centrala 

urmând să producă  numai  energie termică. 

          Centrala a functionat ca secție a S.C. Electrocentrale Mintia S.A. până în anul 2002. Din anul 

2002 centrala termică a fost preluată de Ministerul Industriilor si Economiei sub numele de S.C. 

Uzina Electrică Gurabarza pănă in 2003, când a fost preluată de S.C. Acvacalor S.A. preluând întreg 

SACET din BRAD. 

           Datorită vechimii mari a instalațiilor din centrala termica și a calității tot mai precare a 

combustibilului furnizat de minele din Valea Jiului și Mina Țebea, a trebuit să se caute o soluție 

de înlocuire a sursei de producere și în anul 2004 s-a construit o noua centrală cu combustibil 
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păcura formată din 3 cazane de apa fierbinte de 7 Gcal/h fiecare, dotate cu arzatoare Saake. 

Construcția centralei a fost făcută in regie proprie de personalul cu inalta calificare provenit de 

la Uzina Electrică Gurabarza în perioada 8 septembrie - 28 noiembrie 2004. 

           Societatea S.C. Acvacalor S.A. a administrat în perioada 2004 - 2013  întregul sistemul 

centralizat de termoficare, a inregistrat an de an situații economice negative intrând în insolvență 

in anul 2010 si ulterior în 2013 în faliment. Consiliul Local al Municipiului Brad a prevăzut trendul 

acestei societăți și în anul 2010 a inființat o nouă societate S.C. Termica Brad S.A. pe care a activat-

o in 18 septembrie 2013, zi din care a preluat printr-un contract de delegare a gestiunii, 

administrarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică in Brad. 

           Printr-o preocupare permanentă de administrare corectă si economică a sistemului de 

termoficare, cu sprijinul Primăriei și  Consiliului Local al Municipiului Brad, care acorda o mare 

importanță asigurării confortului termic în oras, S.C. Termica Brad S.A. a îmbunătățit calitatea 

serviciului centralizat de alimentare cu energie termică și a redus costurile și pierderile.  

            Eficientizarea SACET Brad a devenit o prioritate absolută a administrației publice locale, 

preocupările indreptându-se spre realizarea unei noi centrale termice pe biomasă care să se 

încadreze în criteriile de competitivitate europeană. 

             În anul 2004 a fost construita o centrala termică care utilizează combustibil păcură. 

Beneficiile aduse de aceasta investitie au constat în reducerea pierderilor în procesul de 

productie cu 40%, cresterea randamentului de producere a energiei termice de la 35% la 85%, 

ecologizarea în totalitate a zonei prin eliminarea emisiilor poluante atmosferice si a rezidurilor 

de zguri si cenusa provenite de la arderea cărbunelui, combustiblul care era utilizat anterior, 

reducerea semnificativă a poluării zonei, creșterea confortului termic la consumatori.  

              În prezent municipiul Brad dispune de un sistem centralizat de producere si distribuție a 

energiei termice, sistem operat de către S.C.Termica Brad S.A. Centrala termica este dotată cu 

trei cazane de câte 7 Gcal/h utilizând ca si combustibil păcura. In mod curent functionează 2 
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cazane iar al treilea este în rezervă. Datorită faptului ca nu exista rețea de gaz metan păstrarea 

în funcțiune a sistemului centralizat de termoficare a fost si este o necesitate. 

          Energia termică produsă în centrala termică este transportată către punctele termice prin 

rețeaua de transport care are o lungime de 2x6 km.  Rețeaua de transport este alcătuită dintr- o 

conducta tur 250 mm si o conducta retur 250 mm izolate clasic. Pierderile în reteaua de transport 

sunt de aproximativ 18%.  

În municipiul Brad există un numar de 9 puncte termice care distribuie energie termică 

către consumatori.  

           Rețeaua de distribuție este înlocuită cu tevi preizolate în proportie de 70%. Pierderile in 

rețele de distribuție sunt de aproximativ 20%.  

           Sistemul de alimentare centralizată cu energie termica (SACET) a consumatorilor urbani si 

agenților economici din Municipiul Brad este compus din:  

- sursa de producere a căldurii : C.T. Gura Barza; 

- rețele de transport a agentului termic primar; 

- puncte termice; 

- rețele termice de distributie a agentului secundar. 

          În prezent, Centrala termica Gurabarza amplasata la intrarea în localitatea Criscior, pe malul 

drept al râului Crișul Alb, pe partea stângă a DN 74 Brad-Abrud, la o distanță de cca. 5 km de 

municipiul Brad, funționeaza cu combustibil lichid (păcură), produce agent termic apă fierbinte 

(peste 115˚C). Creșterea prețului la păcură a generat creșterea tarifului energiei termice astfel 

încât, în prezent, s-a ajuns la un preț foarte mare pentru energia termică produsă si livrată, 

atingând valoarea de 675 lei/Gcal. 
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          Actualul sistem de transport al agentului termic primar aste alcătuit din conducte de oțel, 

cu pierderi calorice mari datorită termoizolatiei distruse sau chiar lipsa acestei pe unele portiuni. 

Din acest motiv sunt necesare lucrări de reabilitare ale unor componente tehnice (conducte, 

cămine de vane, armături, elemente de susținere), refacerea izolației termice ale unor tronsoane 

de conducte. 

          Prin Programul „Termoficare 2006- 2015 – căldura si confort” au fost realizate 

următoarele lucrări: 

           Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 și a rețelelor termice aferente, iar prin 

Programului "Termoficare 2006-2020 căldura și confort": “Modernizare Punct Termic PT2 și a 

rețelelor aferente” și “Modernizare Punct Termic PT22 și a rețelelor aferente”, care se află în curs 

de execuție.  

          Punctul Termic nr. 3 a fost modernizat în anul 2010 prin fonduri de la bugetul local, iar 

Punctul Termic nr. 6 în anul 2003 prin accesarea fondurilor de preaderare RICOP.  

           Administratia Publică Locală iși propune realizarea unor obiective de investiții prin 

accesarea sumelor alocate Programului "Termoficare 2006 -2020  căldura si confort" și anume: 

1. Adaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic pentru centrala termică cu 

functionare pe biomasa (Etapa II)-tronson între punctele de racord la rețeaua existentă C-F1 

(PT6).  

Pentru acest obiectiv există Studiul de Fezabilitate – proiect   nr. 1012/2017, elaborat de S.C. 

GEVIS PROTEAM S.R.L.Deva. 

          Investiția are ca obiectiv optimizarea sistemului de termoficare prin reducerea lungimilor 

de rețea agent termic primar, a volumului de agent termic și a pierderilor calorice pe porțiunile 

cu termoizolatie inexistentă sau necorespunzătoare. 
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          Reteaua termică între centrala termică pe biomasa si racordul la reteaua existentă- punctul 

C, denumită Etapa I, cade în sarcina investitorului centralei termice pe biomasă. 

2. Într-o etapă ulterioara se vor executa lucrări de investitii constand în optimizarea rețelei de 

transport agent termic de la punctul F1 (PT6) – punctul G (PT3) - punctul H (PT 20). 

3. Modernizarea Punctului Termic nr. 4 și a rețelelor termice aferente. 

            Pentru acest obiectiv de investiții există întocmite documentațiile: Studiul de Fezabilitate 

-proiect nr.1019/2017 și Proiectul Tehnic de Execuție - elaborate de S.C. GEVIS PROTEAM 

S.R.L.Deva. 

4. Modernizarea Punctului Termic nr. 20 și a rețelelor termice aferente. 

         Pentru mentinerea în funcțiune a sistemului de termoficare, ca unică alternativă la 

incalzirea localitătii, au fost identificate etapele principale de dezvoltare a sistemului 

energetic local, constând în: 

• Realizarea unei Centrale Termice în cogenerare de 7,325 MWH energie termică, pe combustibil 

ieftin (biomasă) printr-un investitor privat prin Porgramul Operational Infrastructura Mare 2014 

-2020, Axa prioritară 6. Obiectiv specific 6.1 Creșterea productiei de energie din resurse 

regenerabile mai puțin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)/productie.  Sistemul de 

producere a energiei în cogenerare este singurul viabil și performant din punct de vedere tehnico-

economic. 

• Reabilitarea Punctelor Termice și a rețelelor de termoficare ale circuitului secundar, precum 

și modernizarea sistemului de contorizare la nivel de bransamente prin accesarea sumelor 

alocate Programului "Termoficare 2006 -2020 căldură și confort". 

• Reabilitarea rețelei de agent primar de la centrala termică actuală până la Punctul Termic 

nr.1,prin accesarea sumelor alocate Programului " Termoficare 2006 -2020  căldură și 

confort". 
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• Reabilitarea și/sau relocarea unității de producere actuale al agentului termic prin 

accesarea sumelor alocate Programului "Termoficare 2006 -2020 căldură și confort"                              

•  Realizarea conductei de gaze naturale Mintia-Brad-Ștei, Dn-300 mm, 34 km, obiectiv de 

investiții al SNTGN „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, fiind alocate resurse financiare prin 

Programul de Modernizare Dezvoltare Investiții pe anul 2016 (proiectul nr.1018/2013).  

• Realizarea sistemului de distribuție gaze naturale care printr-un racord de înaltă presiune și 

stație de reglare-măsurare- predare, se va cupla la conducta de înaltă presiune proiectată. 

          În acest sens s-a elaborat Studiul de Fezabilitate-proiect nr.786/2015 elaborat de S.C. 

GEVIS PROTEAM S.R.L. avizat de ANRE cu Avizul 21337/2017 și Decizia nr. 460/2017 – privind 

avizarea Studiului de Fezabilitate întocmit, în vederea demarării procesului de concesionare a  

serviciului public de distribuție a gazelor naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara. 

• Realizarea unei centrale termice cât mai aproape de consumatori adaptabilă la proiectul 

de investiție majoră al SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș. 

• Valorificarea energetică a deșeurilor menajere și a nămolurilor din Stația de Epurare, prin 

realizarea unei instalații de tratare și incinerare a acestora. 

• Întreprinderea demersurilor pentru repunerea în exploatare a zăcământului carbonifer 

Țebea-Brad, în scopul energetic de interes local.       

          Dezvoltarea durabila în domeniul alimentării cu energie termică a municipiului presupune 

aplicarea unor soluții tehnice performante capabile să asigure, pe de-o parte, condiții normale 

de viata si de muncă comunității locale, satisfacerea nevoilor sociale ale comunității locale în 

condiții de rentabilitate economică si eficienă energetică, iar pe de altă parte, conservarea 

resurselor primare, protecția și conservarea mediului, și accesul generațiilor viitoare la resursele 

energetice primare. 
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4.5.5 RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

 

Municipiul Brad si localitatile apartinatoare sunt alimentate cu energie electrica din Sistemul 

Energetic National prin intermediul a doua statii de transformare de 110 / 20 Kv din care una 

situata pe teritoriul comunei Criscior. 

 

Consumatorii casnici, social-edilitari si agentii economici din municipiul Brad sunt alimentati cu 

energie electrica prin intermediul a 45 posturi de transformare. Cele 45 posturi de transformare 

sunt alimentate din statia de transformare prin intermediul liniilor electrice de medie tensiune 

LEA 20 kV: LEA I, LEA II, LEA III si LEA IV. 

 

In partea centrala a municipiului si in incintele marilor consumatori liniile electrice de medie 

tensiune ce alimenteaza posturile de transformare respective sunt montate subteran ( LES 20 

kV). Posturile de transformare din municipiul Brad sunt in mare majoritate de tip inzidit , restul 

fiind executate in montaj aerian pe stalpi de beton. Puterea posturilor de transformare variaza 

intre 40-:-250-:-400-:-630 kVA. Traseele retelelor electrice, amplasamentele posturilor de 

transformare si puterea instalata a acestora se gasesc pe planul cu echiparea tehnico-edilitara.  

 

Societatile comerciale din oras au instalate posturi de transformare proprii, iar micii consumatori 

si consumatorii casnici sunt alimentati cu energie electrica prin intermediul retelelor de 0,4 kV 

existente in oras, montate atat aerian pe stalpi de beton cat si subteran. 

 

Iluminatul public stradal, este rezolvat pe toate strazile municipiului si ale localitatilor 

apartinatoare, cu exceptia localitatii Potingani, fiind realizat prin colaborare cu societatea ELBA 

Timisoara cu care Primaria are contract de intretinere si exploatare pe 7 ani, contractual fiind in 

derulare de 3 ani.  

 

Localitatea Mesteacan 
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Alimentarea cu energie electrica a localitatii Mesteacan se realizeaza din Sistemul Energetic 

National prin intermediul liniilor electrice de medie tensiune LEA 20 kV, care strabat zona 

studiata. 

 

Consumatorii casnici, sociali edilitari si agentii economici sunt alimentati cu energie electrica prin 

intermediul a 3 posturi de transformare de 20/0,4 kV: PTZ15-100kVA, PTA 180-250kVA, PTA 110-

63kVA. Reteaua electrica de 0,4 kV destinata consumatorilor este realizata cu conductoare 

neizolate montate pe stalpi de beton. Iluminatul public stradal se realizeaza prin corpuri cu 

descarcari montate pe stalpii retelei de distributie, fiind alimentat prin circuite separate din 

posturile de transformare si comandat cu luminostat. 

 

 

 

Localitatea Potingani 

Alimentarea cu energie electrica a localitatii Potingani se realizeaza din Sistemul Energetic 

National, prin intermediul liniei electrice de joasa tensiune LEA 1 kV in lungime de circa 6km, 

alimentate din reteaua de joasa tensiune de 0,4kV a localitatii Dumbrava de Jos, prin intermediul 

unui transformator ridicator de 0,4/1kV-63kVA. Consumatorii casnici, social-edilitari si agentii 

economici sunt alimentati cu energie electrica prin intermediul a 2 posturi de transformare de 

1/0,4kV-25kVA. Reteaua electrica de 0,4 kV destinata consumatorilor este realizata cu 

conductoare torsadate montate pe stalpi de beton. Localitatea nu are iluminat public stradal. 

 

Localitatea Ruda 

Localitatea Ruda este alimentata cu energie electrica din Sistemul Energetic National, prin 

intermediul liniei electrice de medie tensiune LEA 20 kV alimentate din statia de 220/20kV din 

municipiul Brad. Consumatorii casnici, social-edilitari si agentii economici sunt alimentati cu 

energie electrica prin intermediul postului de transformare aerian PTA122 de 20/0,4kV-63kVA. 

Reteaua electrica de 0,4 kV destinata consumatorilor este realizata cu conductoare neizolate 

montate pe stalpi de beton. Iluminatul public stradal se realizeaza prin corpuri cu descarcari 
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montate pe stalpii retelei de distributie, fiind alimentat prin circuit separat din postul de 

transformare si comandat cu luminostat. 

 

Localitatea Taratel 

Alimentarea cu energie electrica a localitatii Taratel se realizeaza din Sistemul Energetic National 

prin intermediul liniilor electrice de medie tensiune LEA 20 kV, care strabat zona studiata. 

Consumatorii casnici, sociali edilitari si agentii economici sunt alimentati cu energie electrica prin 

intermediul a 3 posturi de transformare de 20/0,4 kV: PTA28-100kVA, PTA 29-100kVa, PT185- 

250kVA. Reteaua electrica de 0,4 kV destinata consumatorilor este realizata cu conductoare 

neizolate montate pe stalpi de beton. Iluminatul public stradal se realizeaza prin corpuri cu 

descarcari montate pe stalpii retelei de distributie, fiind alimentat prin circuite separate din 

posturile de transformare si comandat cu luminostat. 

 

Localitatea Valea Bradului 

Alimentarea cu energie electrica a localitatii Valea Bradului se realizeaza din Sistemul Energetic 

National prin intermediul liniilor electrice de medie tensiune LEA 20 kV, care strabat zona 

studiata. Consumatorii casnici, sociali edilitari si agentii economici sunt alimentati cu energie 

electrica prin intermediul a 2 posturi de transformare de 20/0,4 kV: PTZ13-100kVA, PTA 108- 

110kVA. Reteaua electrica de 0,4 kV destinata consumatorilor este realizata cu conductoare 

neizolate montate pe stalpi de beton. Iluminatul public stradal se realizeaza prin corpuri cu 

descarcari montate pe stalpii retelei de distributie, fiind alimentat prin circuite separate din 

posturile de transformare si comandat cu luminostat. 

 

 

4.5.6. RETEAUA DE TELECOMUNICATII 
 

Municipiul Brad si localitatile apartinatoare sunt racordate la Sistemul International 

deTelecomunicatii prin intermediul unei centrale telefonice digitale instalate in cladirea fostei 

centrale telefonice urbane a CN ROMTELECOM, care functioneaza fara personal, exploatarea si 



STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  A      

MUNICIPIULUI BRAD 2017 - 2024 

 

63 

 

mentenanta fiind asigurate de DTC Hunedoara-Deva. Capacitatea centralei satisface necesarul 

de posturi telefonice existente la ora actuala si eventuale cereri de instalare de noi posturi 

telefonice. 

 

Prin intermediul acestei centrale telefonice ROMTELECOM presteaza si servicii de telefonie 

mobila, televiziune prin cablu si internet. Retelele de telefonice din oras sunt pozate atat aerian 

cat si subteran. In municipiul Brad exista doua societati comerciale care presteaza servicii de 

televiziune prin cablu si internet prin retele proprii montate in majoritatea cazurilor pe stalpii 

retelei de distributie de joasa tensiune. Localitatea Potingani nu dispune de retea de telefonie 

fixa. 

 

 

4.6 Infrastructura de transport 
 

4.6.1. RETEAUA STRADALA 
 

Reteaua stradala a Municipiului Brad este tesuta pe traseele drumurilor nationale care strabat 

teritoriul urban, formand o structura radiala. Drumurile care asigura conexiunea cu teritoriul 

invecinat si care se suprapun peste reteaua stradala a orasului sunt DN 74 si DN 76 I E79.  

 

Trama stradala, a carei lungime insumeaza 70 km, este formata in principal din strazi cu 2 

benzi, cu exceptia unui tronson din Str. Revolutiei care are 4 benzi de circulatie. In  

nomenclatorul stradal, strazile din Municipiul Brad sunt incadrate in 4 categorii. 

 

Strazile  de  categoria  I -  magistrale  gazduiesc  traseele  drumurilor  nationale,  iar  cele  de 

categoria a IV-a sunt cele de folosinta locala.  

Ponderea  cea mai ridicata  o au strazile  de categoria  a Ill-a,  a caror  lungime  reprezinta  36 

% din lungimea  totala a strazilor. Strazile  care  deservesc   cartierele   de  locuinte  din  zonele   

periferice   ale  teritoriului   urban  sunt preponderent   strazi de categoria  a IV-a. 
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In cea mai mare parte (43 % din lungimea totala), strazile au imbracaminte   din asfalt.  Acestea   

sunt completate de strazi acoperite cu beton de ciment (4 %) si piatra cubica (15%).  Restul 

strazilor (38 %) au imbracaminte de pamant si macadam. 

 

 

4.6.2. Transport public 

 

Principalul mod de transport public care se regaseste la nivelul Municipiul Brad este transportul 

rutier cu microbuze si autobuze. Acesta opereaza la nivel local, judetean  si  interjudetean. 

Transportul feroviar de calatori deserveste locuitorii localitatii in statia Brad arnplasata pe linia 

317 Santana - Pancota - Ineu - Brad. 

La nivelul Municipiului Brad (zonaurbana Brad si satele apartinatoare Valea Brad, Potingani, 

Taratel, Mesteacan si Ruda Brad) functioneaza un sistem de transport public local prin curse 

regulate. Acesta este format din doua trasee care asigura leqatura intre zona urbana Brad si 

satele: 

 

•    Valea Brad - Potingani; 

•    Ruda Brad. 

Serviciul de transport public local este externalizat In baza unei proceduri competitive. 

Sistemul de transport public  judetean   prin  servicii  regulate  se   regaseste  pe  teritoriul 

administrativ al localitatii Brad, operand curse care isi au originea sau destinatia in aceasta 

localitate. ServiciuL de transport public judetean este  gestionat de Consiliul Judetean Hunedoara, 

avand operatori privati.  

 

 

4.6.3. Transport feroviar 
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Accesul locuitorilor Municipiului Brad la reteaua de cale ferata se face in statia Brad, statie 

terminus amplasata pe linia secundara 317, Santana -  Pancota -  lneu -Brad. Aceasta este 

amplasata in zona de nord a  localitatii,  la distanta de aproximativ  1,5 km fata de centrul orasului. 

Linia 317 este linie simpla, neelectriticata. Conform Documentului de Referinta al Retelei C.F.R., 

Anexa 9, versiunea 5.4 actualizata la data de 01  martie 2016, statia Brad este de gradul Ill, 

arnplasata pe sectie de circulatie neinteroperabila, deschisa traficului de calatori.  

 

Operarea serviciului de transport de calatori este realizata de catre operatorul privat Regio 

Trans. In decursul unei zile lucratoare, in statia Brad circula 4 perechi de trenuri. 

Intre Gara  Brad si Statia  Criscior  (Barza)  exista  o linie de cale ferata  cu ecartament  ingust care 

incepand  cu anul 2001  este valorificata  in scop turistic.  Pe aceasta  circula in zilele  de week-

end si in cele de sarbatori  legale un tren denumit  "Mocanita  Brad- Criscior'',  propulsat  de 

locomotiva cu abur.  

 

Prin  Ordinul   Ministerului    Culturii   si   Cultelor   Nr.  2379   I  2008,   "Linia   ferata   industriala   

cu ecartament   ingust Brad-Criscior",   a fost  clasata  drept  monument   istoric  la categoria  

ansamblu, grupa   B,  avand   codul   HD-ll-a-B-20927    in  Lista  monumentelor    istorice   si  

cuprinzand    doua componente: 

•     Linie  ferata  industriala   cu  ecartament   ingust,  Municipiul   Brad,  judetul   Hunedoara,   

cod HD-ll-m-B-20927.01; 

•     Linia  ferata  industriala   cu  ecartament   ingust, comuna  Criscior,  judetul   Hunedoara,   

cod HD-ll-m-B-20927.02. 

 

4.6.4. Transport public auxiliar 

 

Serviciul de taxi In localitatea Brad este gestionat de Compartimentul Autorizare, Monitorizare, 

Control transport public local, Transport taxi si in  regim de inchiriere, care functioneaza in cadrul 

Primariei Municipiului Brad. Potrivit datelor furnizate de acest compartiment, sunt emise licente 

de functionare in regim de taxi pentru 35 de autovehicule. 
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Conform datelor furnizate de Beneficiar, sunt autorizate sa functioneze 12 statii de taxi, fiecare 

avand capacitate care variaza 1ntre 2 si 5 locuri de stationare. 

 

 

4.6.5.  Transport marfa 

 

Pe teritoriul Municipiului Brad circulatia vehiculelor de marfa si  a  utilajelor cu  masa totala 

maxima autorizata mai mare de 3,5 tone este reglementata prin H.C.L. Nr. 69 din 2014. In cadrul 

acestui document sunt stabilite sectoarele de infrastructura pe care este restrictionat accesul 

vehiculelor din categoriile mai sus mentionate si sectoarele pe care este permis accesul in 

conditiile obtinerii Autorizatiei speciale de transport (AST). Autorizatia speciala de transport se 

elibereaza  de  catre  Biroul pentru Administrarea  Domeniului  Public si  Privat,  la  solicitarea  

utilizatorilor (persoane fizice sau juridice), in urma achitarii unei taxe. Contravaloarea acesteia 

este stabilita in functie de tipul autovehiculului, lungimea parcursului si durata de valabilitate.  

 

4.6.6. SISTEME ALTERNATIVE DE MOBILITATE 
 

Masura in care orasul ca un intreg este accesibil tuturor rezidentilor sai, incluzand aici persoane 

cu dizabilitati, persoane varstnice, persoane cu venituri reduse sau care sunt insotite de copii, 

caracterizeaza in mare rmasura mobilitatea. Optimizarea mobilitatii este direct dependenta de 

amplasarea  in  teritoriu  a  diverselor  functiuni  (locuire,  comert,  locuri  de  rnunca,   locuri  de 

agrement etc.), de tipul si caracteristicile infrastructurii, de siguranta circulatiei. Astfel, tinand 

cont de cele mentionate, locuitorii opteaza pentru modul de transport cu care isi efectueaza 

deplasarile. 

 

Orasele, in special cele de dimensiuni reduse, in care avem de-a face cu calatorii pe distante 

scurte, reprezinta mediul propice pentru utilizarea modurilor de transport nemotorizate, 

contribuind astfel la realizarea unei rmobilitati durabile. In  aceasta perioada de relocare modala 
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a calatoriilor, in care se formeaza cultura cetatenilor catre dezvoltarea durabila, este esentiala 

oferta privind utilizarea modurilor de transport nemotorizate care le este pusa la dispozitie. In 

acest sens, se impune amenajarea spatiului public intr-o maniera care sa atraga cetatenii catre 

deplasarea pe jos sau cu bicicleta, asiqurandu-le: 

•    spatii pietonale generoase; 

•    marcarea si indicarea traseelor pietonale catre principalele puncte de interes; 

•   siguranta in deplasare (iluminat public stradal, semnalizarea trecerilor de pietoni, 

amenajarea pasajelor denivelate); 

•  accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati (borduri semi-ingropate la trecerile de 

pietoni, rampe de acces, marcaje tactile la trecerile de pietoni, semnale acustice la 

semafoare); 

•    amenajarea pistelor pentru biciclete care sa asigure siguranta in deplasare; 

•  parcari pentru biciclete in vecinatatea principalelor puncte de interes (statii de 

transport public extraurban, centre comerciale, instituiii publice, scoli, locuri de 

agrement). 

 

Reteaua de transport rutier a Municipiului Brad este prevazuta cu trotuare pentru deplasarea 

pietonala. In  ultimii ani aceste elemente de infrastructura au primit o atentie deosebita. O  parte 

dintre trotuare au fost modernizate. In   consecinta, in  Municipiul Brad intalnim  sectoare ale 

retelei pietonale care incuraieaza  utilizarea   acestui mod de deplasare,  dar si sectoare care 

prezinta un grad ridicat de deteriorare sau in care aceste elemente de infrastructura lipsesc cu 

desavarsire. 

Zona centrala a orasului a fost amenajata,  urmarindu-se redarea catre cetateni a acestui spatiu 

pentru recreere, organizarea de spectacole, festivitati culturale, expozitii etc. si totodata 

asigurarea unei coerente a zonei pietonale modernizate. 

 

In  ceea ce priveste facilitarea deplasarii persoanelor cu mobilitate redusa (persoane cu 

dizabilitati, persoane varstnice, persoane insotite de copii, etc.), principalele institutii din oras 

sunt dotate cu rampe pentru accesul carucioarelor. Pentru aceasta categorie de locuitori sunt 

asigurate in mai multe zone din oras facilitati speciale, precum borduri ingropate sau semi-
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ingropate la trecerile de pietoni, rampe pentru carucioare,infrastructura care sa permita 

deplasarea bicicletelor in conditii de siguranta intre principalele zone de generare si atragere a 

calatoriilor inca nu este realizata, circulatia bicicletelor desfasurandu-se pe partea carosabila, pe 

benzile de circulatie dedicate autovehiculelor, aspect care pune in pericol siquranta circulatiei 

pentru toti participantii la trafic. 

 

5. Date tehnice privind potențialul surselor de energie regenerabilă la nivel local 
 

În contextul aderării la Uniunea Europeană și a provocărilor legate de schimbările climaterice, a 

crescut importanța surselor de energie regenerabilă. 

 

În regiunea Centru lanțul muntos al Carpaților au rol de barare al inflențelor climatice externe, 

climatul fiind blând, furtunile puternice sunt rare. 

 

În Strategia Energetică a țării sunt stabilite obiective pentru perioada 2007-2020, bazându-se pe 

analize și evaluări: 

 

Sursa Potențial anual Utilizare 

Energie solară 60 PJ 

1.2 TWh 

Căldură 

Electricitate 

Energie eoliană 23 TWh Electricitate 

Energie hidro din care sub 10 

MW 

36 TWh 

3,6TWh 

Electricitate 

Biomasă și biogaz 18 PJ Căldură 
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Electricitate 

Geotermie 7 PJ Căldură 

Sursa: Strategia Națională Energetică  a României 

 

La nivelul Municipiului Brad sunt disponibile următoarele tipuri de resurse regenerabile: 

- energia eoliană 

- energie solară 

- biomasă 

-resurse energetice provenite din procesarea deșeurilor menajere 

 

 

 

5.1  Potențial eolian 
Valorificarea potenţialului eolian se poate realiza sub formă de energie mecanică sau electrică 

prin intermediul unei instalaţii eoliene cu turbine eoliene. 

 

Turbinele eoliene se pot împărţi două mari categorii: turbine cu ax orizontal şi turbine cu ax 

vertical. Turbinele cu ax orizontal sunt cele mai răspândite, fiind soluţia cea mai bună pentru 

parcurile eoliene de mare putere unde generatoarele au o putere instalată de ordinal 

megawaţilor. 
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Sursa:   

 

Turbinele cu ax vertical sunt folosite pentru aplicaţii de putere mult mai mică, având în general o 

putere de câţiva kilowaţi. Harta potenţialului eolian al României cuprinde distribuţia vitezei medii 

anuale a vântului pe teritoriul României conform analizelor efectuate în perioada 1961 - 2005. 

Conform hărţii potenţialului eolian al României se observa că Municipiul Brad  deţine posibilităţi 

de exploatare a potenţialului eolian minime datorită vitezei medii reduse a vântului de 3-4 m/s. 

Din acest motiv posibilitatea de exploatare a acestei resurse energetice în zonă este redusă. 

 

 

5.2. Potențialul solar 
Energia solară fotovoltaică este energia produsă prin celule fotovoltaice solare, care convertesc 

lumina soarelui direct în energie electrică. Potenţialul solar poate fi valorificat sub formă de 

electricitate sau căldură, prin intermediul panourilor fotovoltaice, respectiv a panourilor termice. 
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În cea ce priveşte radiaţiile solare, măsurătorile lunare al valorilor de pe teritoriul României ating 

valori maxime în luna iunie (1,49 kWh/m2/zi) şi valori minime în luna februarie (0,34 kWh/m2/zi). 

 

 

 

Sursa: Comisia Europeană http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm 

 

 datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei solare în România. 

Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafaţa 

orizontală a teritoriului României. 
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Se poate constata, că România se situează într-o zonă cu un potențial energetic ridicat, având o 

medie anuală a radiațiilor solare cuprinsă între 1300 - 1700 KWh/ m2. 

 

Conform hărţii potenţialului solar al României, Municipiul Brad se încadrează într-un areal cu un 

potențial solar mediu în vederea utilizării energiei solar termale şi solar fotovoltaice (realizarea 

unui parc fotovoltaic constând în amplasarea unor grupuri de panouri fotovoltaice, care vor capta 

energia solară și o vor transforma în energie electrică) produsă din surse regenerabile. 

 

 

5.3. Potențialul biomasă 

 

Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animalier, precum şi substanţele produse 

prin dezvoltarea biologică, deci practic partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 

reziduurilor din agricultură, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a 

deşeurilor industriale şi urbane. 
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Resursele de biomasă sunt destul de diversificate din punct de vedere al producerii energiei 

termice: 

• Reziduurile primare sunt produse din plante sau din produse forestiere. 

• Reziduurile secundare devin disponibile după ce un produs din biomasă a fost folosit.  

 

Reprezintă diferite deşeuri, care variază din punct de vedere al fracţiei organice, incluzând 

deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, deşeuri de la tratarea apelor uzate, etc. Deşeurile forestiere 

includ deşeuri care nu mai pot fi folosite, copaci imperfecţi din punct de vedere comercial, uscaţi 

etc.  

 

Culturile cu scopuri energetice: 

- arbori cu viteza mare de creștere: plopul, salcia, salcâm 

- culturi agricole: sfecla de zahăr, rapița 

 

Forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanți): 

• Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2) 

• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul fermentării 

produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate 

fi utilizat în motoarele cu combustie internă. 
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Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool, de exemplu metil 

esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind utilizat la motoarele diesel. 

 

• Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel. 

• Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior 

fermentaţi la etanol. 

• Arderea directă cu generare de energie termică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema procesului de piroliză a biomasei 
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În principiu, biomasa e mult mai eficient de folosit pentru producerea căldurii decât pentru 

producerea energiei electrice. Prin procesele de pre-tratare (uscare, transformare în peleți și 

brichete sau tratamente termo-chimice, precum piroliza), se crește densitatea energetică a 

biomasei, contribuind la scăderea poluării în transport și conversie finală. 

 

Biomasa e folosită ca principală sursă de obținere a energiei termice și electrice prin centrale de 

cogenerare, cel mai des întâlnite în producerea de bunuri pe bază celulozică (de la hârtie la 

carton, etc). Eficiența acestor centrale prin cogenerare este mai redusă decât a celor folosite 

doar 

pentru încălzire, de aceea folosirea lor la scară mai redusă, sub 10 MW, este mai rară. 

 

Biomasa constituie pentru România o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare, atât din 

punctde vedere al potenţialului cât şi din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare. Rezervele 

de biomasă sunt în special deșeurile de lemn, deșeurile agricole, gunoiul menajer și culturile 

energetice. Producerea de biomasă nu reprezintă doar o resursa de energie regenerabilă ci și o 

oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea rurală durabilă. În prezent, în Uniunea Europeana, 

4% din necesarul de energie este asigurat din biomasa. La nivelul Uniunii Europene, se estimează 
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crearea a cca. 300.000 de noi locuri de muncă prin exploatarea biomasei. În prezent, în Romania 

nu s-au dezvoltat tehnologii de valorificare completă a tuturor deșeurilor. De pildă, în țară nu 

există utilaje specializate în scoaterea cioatelor și a rădăcinilor, acest potențial de deșeuri 

lemnoase neputând fi astfel valorificat cel puțin pe termen scurt și mediu. 

 

Municipiul Brad, prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine, poate să 

beneficieze de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi 

al posibilităţilor de utilizare. Dat fiind faptul că pe raza municipiului Brad se execută în mod 

organizat lucrări de toaletare, tăieri de material lemnos, respective transportul acestuia (din 

parcuri, străzi) este oportună construcţia unei linii tehnologice pentru utilizarea deşeurilor 

lemnoase în fabricarea peleţilor, care pot fi folosiţi la producerea căldurii şi a apei calde pentru 

unele clădiri aflate în administraţia orașului. 

 

Localitatea dispune de un cadru natural cu o suprafaţă de 3.762 ha pădure-   resurse proprii de 

biomasă provenind în principal din valorificarea materialului lemnos rezultat din întreținerea 

spațiilor verzi de pe raza oraşului. 

 

În cea ce privește reducerea costurilor de încălzire și de electricitate, este recomandat cu caracter 

inovativ conceperea și implementarea unor proiecte care să presupună apelarea la surse 

regenerabile de energie. 

 

Un exemplu bun în vederea dezvoltării capacităţii energetice din surse regenerabile ar fi 

realizarea unei investiții – Centrală termciă pe biomasă.  Materia primă fiind deșeurile de 

materiale lemnoase, resturile vegetale, nămol etc. provenite din zona adiacentă a municipiului. 

 

6. Potențialul energetic la Municipiului Brad 
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Autoritatea publică locală este preocupată permanent de dezvoltarea localităţii, de consumul 

efficient şi raţional de resurse, de protecţia mediului înconjurător, propune pentru perioada 

2017– 2024 o strategie energetică bazată pe măsuri de reducere a consumurilor energetice şi 

trecerea treptată la folosirea surselor de energie regenerabile. 

 

Principalele direcţii pentru creşterea eficienţei energetice sunt: 

• Producerea energiei din surse regenerabile de energie 

• Realizarea managementului energetic la nivelul întregii localităţi 

• Realizarea de investiţii in instalaţiile existente de consum cu scopul reabilitării şi modernizării 

lor 

 

Producerea de energie din surse regenerabile are o pondere mare în efortul localităţii de 

reducere a costurilor energetice. După cum rezultă din capitolul 5, unde este descrisă situaţia 

resurselor la nivel naţional, oraşul dispune de următoarele resurse regenerabile posibil de 

utilizat: energie solară și biomasă. 

 

Datorită aşezării geografice al oraşului Brad este oportună investiţia de montare de panouri 

solare pentru clădirile administrative, şcoli, casa de cultură etc., care pot asigura un grad ridicat 

de independenţă energetică a acestor obiective, precum şi reducerea cheltuielilor aferente 

producerii agentului termic sau electric. 

 

Municipiul, prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine, poate să 

beneficieze de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi 

al posibilităţilor de utilizare. Prin utilizarea unor compactoare de rumeguş şi a unor tocătoare de 

reziduuri de material lemnos se pot obţine brichete şi peleţi care pot fi utilizaţi în sobele de 

încălzit cu randamente foarte ridicate, materia primă fiind obţinută din deşeurile lemnoase 

rezultate din întreţinerea arborilor, arbuştilor şi a gardurilor vii de pe raza oraşului.  
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Obiectivul general al managementului energetic este reprezentat de gestionarea consumurilor 

energetice pentru receptorii aflaţi în subordinea localităţii, prin eficientizarea costurilor 

energetice. În acest sens se va urmări în prima fază monitorizarea consumatorilor energetici 

privind consumul fluidelor energetice prin investiţii realizate în montarea de contoare (căldură, 

gaze naturale, energie electrică) care vor permite bugetarea corectă a sumelor ce se vor aloca de 

către localitate dar şi gestionarea în vederea eficientizării consumurilor. 

 

În cazul investiţiilor trebuie continuat modernizarea clădirilor vechi aflate în administrarea 

oraşului, construcţii care sunt mari consumatoare de energie datorită pierderilor energetice mari 

cauzate de izolarea termică defectuoasă sau a instalaţiilor foarte vechi sau depăşite fizic şi moral.  

 

În cazul instalaţiilor electrice interioare cu conductivitate foarte scăzută trebuie căutate soluţii 

de înlocuire cu altele noi, mai ecologice, cu performanţe ridicate care să permită de asemenea 

extinderi viitoare. Se va realiza decongestionarea consumului de energie electrică, reducerea 

poluării luminoase şi eliminarea problemelor de amorsare a surselor de lumină astfel încât 

instalaţiile noi să asigure un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte care să fie 

conforme cu parametri luminotehnici impuşi prin normativele în vigoare. 

 

Totodată o soluţie modernă ar fi amplasarea în subteran a unor reţele aeriene existente şi de 

crearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita lucrări de spargere ulterioare. 

 

 

 

7. Obiective strategice la nivelul Municipiullui Brad  în sectorul energetic 

 

Strategia energetică al oraşului are la bază Strategia Energetică Naţională a României, elaborată 

conform Directivelor U.E., urmărind obligatoriu următoarele obiective: 
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✓ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 în comparaţie cu 

anul 1990 

✓ Creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie până 

în anul 2020; 

✓ Creşterea ponderii biocombustibililor la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi 

în anul 2020; 

✓ Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020; 

✓ Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea 

progresivă a ponderii acestora în consumul final; 

✓ Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de 

înaltă 

eficienţă; 

 

Obiectivele specifice care derivă din obiectivele generale sunt: 

• Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public. 

• Monitorizarea consumatorilor energetici prin implementarea de programe pe termen 

scurt, mediu şi lung in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin protocolul de la Kyoto; 

• Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, sau a sistemelor de alimentare 

cu căldură pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere, prin folosirea panourilor 

solare sau a altor elemente inovative; 

• Eficienţă energetică a clădirilor publice  

• În domeniul transporturilor se urmărește implementarea serviciului de transport local, 

orășenesc de călători, prin achiziționarea mijloacelor de transport în comun cu 

echipamente 

eficiente energetic și nepoluante,  

• Informarea cetăţenilor privind utilizarea raţională a energiei. 

• Instruirea profesională pentru management energetic a personalului propriu al 

administraţiei locale, precum şi a cadrelor didactice şi elevilor. 

• Identificare, proiectare şi avizare implementare pentru proiectele de energie alternativă. 

• Investiţii în instalaţii, echipamente şi punere în funcţiune necesare pentru o îmbunătăţire 

a eficienţei, reducerea pierderilor şi economisirea energiei;  înlocuirea aparatelor de 

iluminat cu aparate noi. 

Toate aceste investiţii vor avea ca rezultat obținerea de economii considerabile de energie. 
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8. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI(S) PUNCTE SLABE(W) 

- localitatea Brad deţine un număr mare de 

clădiri (sedii administrative, şcoli şi 

grădiniţe, etc.); 

- rețele de apă-canal, comunicații bine 

dezvoltate și recent reabilitate 

- disponibilitate în zonă a resurselor 

energetice regenerabile ( solar și biomasă); 

- experienţă în implementarea de proiecte 

- stație de transfer pentru deșeuri nou 

construită 

- infrastructură culturală aflaată în stare bună 

- stabilitate instituțională la nivelul 

administrației publice locale 

- colaborare eficientă cu administrația 

publică 

județeană 

- colaborare eficientă cu mediul de afaceri 

local 

- system centralizat de alimentare cu energie 

termică 

 

- fond locativ învechit 

- grad mic de suportabilitate al costurilor de 

reabilitare termică a locuințelor de către 

populație; 

- tehnologiile folosite pentru iluminat public 

sunt energofage; 

- potenţialul utilizabil al surselor energetice 

regenerabile este mult mai mic, datorită 

limitărilor tehnologice 

- numărul redus al asociațiilor de proprietari 

-inexistența pistelor pentru bicicliști 

-rețea stradală supraaglomerată, trafic 

îngreunat, nefluidizat 

-parcări insuficiente 

-tramă stradală care nu permite crearea de 

piste de biciclete și trasee separate pentru 

mijloace de transport in comun 

-infrastructură educațională limitată 

- infrastructura medicală nemodernizată 

- monumente istorice nereabilitate 
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- rețeaua stradală nereabilitată 

- infrastructură socială subdimensionată 

- finanțare dificilă pentru sectorul de IMM 

- distanțe relativ mari față de rețelele de 

transport transeuropene 

- nu există activitate de cercetare și 

dezvoltare 

OPORTUNITĂȚI(O) AMENINȚĂRI(T) 

- existenţa unei multitudini de programe de 

finanţare europene 

- potenţial important de resurse regenerabile 

exploatabile,  

- diversificarea pieţelor interne şi 

internaţionale; 

- creșterea activității în mediul de afaceri 

local 

- oportunităţi crescute de investiţii în 

domeniul eficienţei energetice şi al resurselor 

energetice regenerabile; 

- existența în municipiu a unor spații publice 

(atât în zona centrală cât și în zona blocurilor 

de locuit) care pot fi revitalizate în interesul 

comunității 

- revitalizarea zonei centrale specifice a 

municipiului 

- lipsa unor instrumente fiscale eficiente 

pentru susţinerea programelor de investiţii în 

eficienţă energetică şi dezvoltarea serviciilor 

energetice; 

- cadrul legislativ național instabil; 

- populaţia se află într-un accentuat declin 

demografic 

- lipsa stabilității la locul de muncă a 

personalului din administrație 

- migrația forței de muncă calificată, lipsa 

forței de muncă calificate 

- lipsa investițiilor străine majore 

- scăderea constantă urmată de lipsa 

investiţiilor în industrie 

-surse financiare limitate pentru cofinanțarea 

proiectelor de infrastructură 

- situația juridică neclară în cazul mai multe 

monumente istorice 
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- reabilitarea termică a clădirilor publice și a 

blocurilor de locuit (contribuție la reducerea 

emisiilor de CO2) 

 

 

 

 

 

 

 

- lipsa surselor de finanțare necesare 

reabilitării și întreținerii monumentelor 

istorice 

- degradarea treptată a infrastructurii de 

transport din municipiu și din regiune 

- creșterea emisiilor de CO2 datorată 

traficului și a producerii energiei termice (mai 

ales în mod necontrolat) 

-poluarea mediului (atmosferă, poluare 

fonică, etc.) 

- lipsa investițiilor în tehnologii noi 

 

CONCLUZIA ANALIZEI SWOT 

Puncte tari: 

- Sistem de alimentare cu apă și canalizare rehabilitate 

- Disponibilitatea resurselor energetice 

 

Puncte slabe: 

- Accesul limitat la resurse naturale 

- Declin demografic economic şi al gradului de ocupare a forţei de muncă 

- Infrastructura rutieră precară 

Oportunităţi: 

- Programele europene comunitare 

- Programele operaţionale naţionale 

- Noile instrumente europene 
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Ameninţări: 

- Riscuri geopolitice 

- Competiţia la nivel regional şi naţional pentru resurse financiare 

 

9. Direcții de acțiune preconizate pentru atingerea obiectivelor 

 

Axele de intervenție prioritare pentru atingerea obiectivelor stabilite în domeniul energetic sunt 

următoarele: 

 

➢ MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 

 

Direcții de acțiune: Înlocuirea eşalonată a corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu, cu vapori 

mercur şi cu neon, cu surse de iluminat cu LED. 

- Indicator cantitativ : Reducerea consumului de energie electrică cu 40% 

- Eficienţă : 1.400 corpuri de iluminat x 100 W/corp x 10 h/zi x 365 zile/an x 0,086 tep / MWh = 

440 tep /an 

- Fonduri necesare : 1 mil. lei  

- Sursă de finanţare : buget local / POR 2014-2020, Axa 3 

- Perioada de implementare : 2016 – 2020 

 

➢ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE 

 

Direcții de acțiune: 

- Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (tâmplărie, pereți exteriori, ferestre, 

planșeu 

superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 

clădirii; 

- Realizarea de audituri energetice pentru clădirile publice 
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- Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, 

apei 

calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, 

precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de 

încălzire centralizată, după caz; 

- Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică 

pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață; 

- Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor 

inteligente pentru gestionarea energiei electrice); 

Obiectiv: scăderea consumului energetic în clădirile publice sub 145 kWh/m2/an 

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local, Buget de stat 

 

Acțiuni: Reabilitarea termică a clădirilor publice : Sedii administrative, Şcoli, Grădiniţe, Spital, 

Casa de Cultură, Biblioteca, Cantina socială,  

- Indicator cantitativ : reducerea consumului energetic cu 15% 

- Eficienţă : 0,15 x 2.911 MWh/an x 0,086 tep/MWh = 37 tep / an  

- Fonduri necesare : 11 unităţi x 325 mii lei / unitate = 3,6 mil. lei 

  ( 812 mii Euro ) 

- Surse de finanţare : buget local şi fonduri europene  

- Perioada de implementare : 2016 - 2020 
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Eficientizare energetica a imobilului Ambulatoriu și Dispensar T.B.C a Spitalului Municipiului 

Brad, Jud. Hunedoara 

Buget estimativ: 600.000 Euro 

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local 

 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe –Bl. 4 din Mun. Brad, jud. Hunedoara, în vederea 

sprijinirii eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

Buget estimativ: 1.130.040 lei 

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local, Contribuție Asociații Proprietari 

 

➢ ALIMENTARE  CU  ENERGIE  TERMICĂ 

 

 

Direcții de acțiune: 

Realizarea unei Centrale Termice pe combustibili regenerabili(biomasă) 

- Indicator cantitativ : reducerea costului gigacaloriei cu 50% 

- Eficienţa : 0,5 x 15.000 Gcal / an x 0,1 tep / Gcal = 750 tep/an 

- Fonduri necesare : 4 mil. Euro  

- Sursa de finanţare : Investiţie private, PO IM 2014-2020, Axa prioritara 6, Obiectiv specific 6.1 

- Perioada de implementare : 2016 - 2018 

 

Modernizarea Punctelor Termice  nr.4 şi nr.20 cu reţelele termice aferente. 

- Indicator cantitativ : diminuarea pierderilor energetice cu 7% 

- Eficienţă : 0,07 x 15.000 x 0,1 = 105 tep / an  
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- Fonduri necesare : 2,2 mil. Euro  

- Surse de finanţare : 30% buget local şi 70% buget de stat ( Program Termoficare )   

- Perioada de implementare : 2017 - 2020 

 

Reabilitare rețea agent primar 

- Fonduri necesare : 1.722.350 lei 

- Sursa de finantare: Program Termoficare 2016-2020 Căldură și confort(70% cofinantare 

national, 30% buget local) 

 

➢ ENERGIE  ELECTRICĂ, ILUMINAT  PUBLIC  

 

Direcții de acțiune: 

Înlocuirea eşalonată a corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu, cu vapori mercur şi cu neon, cu 

surse de iluminat cu LED. 

- Indicator cantitativ : Reducerea consumului de energie electrică cu 40% 

- Eficienţă : 1.400 corpuri de iluminat x 100 W/corp x 10 h/zi x 365          zile/an x 0,086 tep / 

MWh = 440 tep /an 

- Fonduri necesare : 1 mil. lei ( 227 mii Euro ) 

- Sursă de finanţare : buget local , POR 2014 -2020, Axa 3 

- Perioada de implementare : 2018 – 2020 

 

 

➢ MOBILITATE URBANĂ 

 

Direcții de acțiune: 
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Dezvoltarea   retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor(lungime: 25 km)  

Realizarea  de piste dedicate  circulatiei  bicicletelor  pe urrnatoarele  trasee: 

1.  Brad -  Ruda  Brad: Str. 1    Mai -  Str. Vanatorilor-   Str. Gura  Ruzii -  DC 16; 

2. Brad -  Taratel:  Str. Motilor; 

3. Brad -  Valea  Brad (DC10):  Str. Minerilor,  Str. Clesca  -  Str. Horia -  Str. Frunza  Verde; 

4. Brad -  Mesteacan:   Str. Republicii  -  Str. Avram  lancu  -  DC 1708; 

5. Splai  Crisul Alb, zona  urbana  Brad; 

6. Splai  Luncoi:  Str. Poienita  -  Splai  Luncoi  -  Pare Tineretului  -  Crisul Alb; 

 

Înfiintarea de centre pentru  inchiriere biciclete 

Facilitarea  accesului  utilizatorilor  de biciclete  catre acest  mod de transport si agrement  prin 

asigurarea   posibilitatii  de a inchiria  biciclete  in anumite puncte:  la incinta teminalului   de 

transport  public, in zona  centrala  si la capetele  traseelor  pistelor. 

 

Realizarea de perdele verzi care să minimzeze impactul negativ al transportului 

Plantarea de arbori cu capacitate mare de retenție a CO2, în aliniament cu arterele de circulație 

cu rol de bariere naturale, în vederea reducerii impactului activității de transport asupra 

mediului.  

 

 

 

10. Mijloace de finanțare a obiectivelor impuse prin Strategia Energetică 

 

 

• Parteneriat Public- Privat 
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Dintre mai multe mijloace prin care pot fi atinse obiectivele propuse prin strategia energetică al 

municipiului Brad unul este încheierea de parteneriate public –private (denumit în continuare 

PPP). 

 

Din punct de vedere al legislaţiei naţionale PPP este reprezentat de Legea 178/1.10.2010, 

actualizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ordonanţă de 

urgenţă nr. 39 din 20 aprilie 2011; Ordonanţa de urgenţă nr. 86 din 12 octombrie 2011; 

Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012; Legea nr. 76 din 4 mai 2012. 

 

Principiile care stau la baza unui parteneriat public –privat sunt: 

- transparenţa –aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea 

procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; 

- nediscriminarea –asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice 

operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a 

contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant; - tratamentul 

egal –stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de 

parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, 

astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a 

devein contractant; 

- proporţionalitatea –asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, 

obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei 

echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi 

cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între 

criteriile de selecţie şi clauzele contractuale; 

- eficienţa utilizării fondurilor –aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat 

public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale 

ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete 

preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării 
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durabile; 

- asumarea răspunderii –determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în 

procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea 

profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării 

acestui proces. 

 

Un proiect de parteneriat public-privat are în vedere următoarele aspecte: 

- cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; 

- modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat; 

- în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare 

obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat; 

- alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi 

echitabil între partenerul public şi cel privat. 

 

Componentele unui parteneriat public-privat sunt reprezentate de: 

 

1. Autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, 

la 

nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de 

parteneriat public-privat de interes local; 

2. Investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau 

străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui 

proiect de parteneriat public-privat; 

3. Companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau 

acţionari atât partenerul public, cât şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional 

în 

funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu 
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aport în natură. 

 

Principalele părţi interesate de realizarea proiectului de management energetic sunt: 

- Municipiul Brad care se va implica în proiect ca partener public. 

Aceasta va asigura accesul la instalaţiile energetice proprii in vederea monitorizării, gestionarii 

şi 

modernizării acestora. 

- Consumatorii energetici aflaţi în subordinea oraşului vor fi principalii beneficiari ai unor servicii 

de calitate la standarde înalte. 

- Cetăţenii oraşului vor beneficia de servicii de calitate (ex., instituţii de învăţământ iluminate, 

încălzite mai eficient). 

 

Rezultatele implementării proiectului de parteneriat public vor fi următoarele: 

- dezvoltarea strategiei specifice de optimizare a consumului 

- optimizarea consumului energetic pentru consumatorii aflaţi in subordinea oraşului 

- gospodărirea eficienta a energiei sub toate formele ei 

- reducerea emisiilor de CO2 

- prognozarea cererilor viitoare de energie 

- creşterea gradului de siguranţa in alimentare pentru consumatorii oraşului 

- diminuarea pierderilor pe fluxul de producţie - transport - distribuţie – consum 

 

Gestionarea directă a problematicilor energetice 

O a altă variantă pentru implementarea strategiei energetice este gestionarea directă a 

problematicilor energetice de către autoritatea locală, prin: 
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- contractarea directă a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate a proiectelor tehnice, precum şi 

a execuţiei proiectelor noi 

- mărirea structurii administrative şi de personal la nivelul aparatului administrativ al localităţii, 

cu preocupări active în domeniul energetic 

- cuprinderea lucrărilor de reabilitare, respectiv a investiţiilor necesare în cadrul bugetului local 

- contractarea unor servicii de consultanţă permanentă în domeniul energetic cu privire la 

implementarea etapizată a fazelor de eficientizare energetică cuprinse în prezenta strategie. 

 

Luând în considerare resursele financiare limitate cuprinse în bugetul local personalul propriu 

lipsit de calificare şi experienţă în proiectare, dezvoltare, exploatare a sistemelor energetic şi 

structura de personal numeroasă, care nu mai permite crearea de noi departamente este 

recomandat combinarea celor două variante. 

 

De asemenea, o resursă financiară deosebit de importantă o constituie accesarea fondurilor 

europene nerambursabile. 

 

În continuare prezentăm câteva instrumente, posibilităţi de accesare a fondurilor europene 

nerambursabile: 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020 

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

- OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele 

de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari 

Activități finanţabile: 
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✓ eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

✓ eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

✓ investiții în iluminatul public 

✓ măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de 

✓ transport ecologice/ electrice, etc.) 

 

Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale 

Perioada de depunere a dosarelor: 28 februarie 2017 - 28 august 2017 

  

Această prioritate de investiții va sprijini măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice având 

ca scop reabilitarea energetică profundă inclusiv izolarea termică, reabilitarea și modernizarea 

sistemelor de încălzire și a rețelelor și instalațiilor, iluminat și sistemul de management energetic 

al clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice). Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de 

clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale cum ar fi: 

spitalele, clădiri de învățământ, clădiri administrative, policlinici, penitenciare etc., inclusiv spații 

anexă de păstrare și stocare care au un regim de încalzire /recire pentru funcționare. Totodată, 

vor fi prioritizate la finanțare clădirile cu funcții sociale, cum ar fi spitalele, infrastructura 

educațională, etc. 

 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție pentru măsurile de creștere a 

eficienței 

energetice a clădirilor publice se referă la: 

✓ îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, 

ferestre, 

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de 

consolidare; 

✓ reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă 

caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de 

robinete cu cap termostatic etc. 
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✓ modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 

bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei  

din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de 

căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.; 

✓ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

✓ implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 

✓ achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 

energiei electrice; 

✓ orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de 

demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);  

✓ realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care 

au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Beneficiarii acestor tipuri de investiții vor fi autoritățile publice centrale, precum și autoritățile 

și 

instituțiile publice locale din mediul urban. 

 

Iluminatul public reprezintă un alt sector important cu potențial mare pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice. Tipurile de activități finanțate în cadrul acestei priorități de investiție se 

referă la: 

✓ înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea 

confortului 

corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, 

etc.; 

✓ achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

✓ extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

✓ utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 
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- OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

 

În cadrul acestei priorități de investiție vor fi avute în vedere următoarele tipuri de acțiuni pentru 

finanțare: 

- Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material 

rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a 

transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie),  

modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ 

reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv 

construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru 

vehiculele de transport public; imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusive 

realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun; 

realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ reabilitarea 

infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de 

siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 

 

- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară 

transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ 

modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice 

aferente(puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc);  

crearea de zone și trasee pietonale,inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, 

etc.); 

 

- Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de 

monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; 

modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD 
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pentru reducerea emisiilor de CO2 realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de 

perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). 

 

De asemenea, prin intermediul acestei prioritati de investitie, se va sprijini realizarea de planuri 

de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Grupul țintă il reprezintă populația urbană care va beneficia de investițiile și măsurile ce vor fi 

implementate.  

 

 

PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE 

 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe este un program promovat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Mare majoritate a blocurilor de locuinţe din țară, construite după proiecte elaborate în perioada 

1950 – 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare termică, iar aceasta se traduce în facturi mari 

pentru încălzire. 

 

În perioada iernii o parte din căldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de 

izolare termică, deşi locatarii o plătesc. De ex. un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din 

România consumă de două ori mai multă energie termică decât un apartament din alte ţări 

europene. Acest lucru duce la facturi mari la întreţinere. Prin reabilitarea termică a blocului se 

poate reduce factura de întreţinere pe perioada iernii cu până la 40%. 

 

Principalele obiectivele ale programului: 

✓ Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic; 

✓ Reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice; 
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✓ Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa caldă de consum; 

✓ Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de 

energie; 

✓ Păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban. 

 

Lucrările de reabilitare se realizează prin: 

✓ lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai 

blocului, 

✓ înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de 

locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul 

nivel în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie  

termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste 

subsol; 

✓ lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalaţiei 

de 

distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea 

termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ 

înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară; 

✓ reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi 

apă 

caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de 

robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic 

în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice; 

✓ lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

✓ instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 

regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau 

centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora. 

 

În funcţie de rezultatele expertizei tehnice şi ale auditului energetic efectuat asupra 

blocului, la aceste lucrări se mai pot adăuga: 

✓ repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 

desprindere şi /sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe 

✓ repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a 

apelor meteorice de la nivelul terasei / învelitoarei tip şarpantă 

✓ demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele / terasa 
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blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 

intervenţie 

✓ refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie 

✓ repararea / refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii / 

realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate 

✓ realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de 

producere şi furnizare a energiei termice 

✓ montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie 

✓ repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura 

blocului de locuinţe 

✓ repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi / sau a colectoarelor de 

✓ canalizare menajeră şi / sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de 

✓ branşament / de racord 

✓ montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât 

pentru 

încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum. 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE POIM 2014-2020 

 

Programul Operațional Infrastructura Mare are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de 

transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării 

premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a 

resurselor natural, iar ca obiective specifice: 

- Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

reţelelor majore 

- Protecţia mediului si promovarea utilizării eficiente a resurselor 

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor 

- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon in toate sectoarele 
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Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul 

Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. 

 

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul 

Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii 

durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de 

eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de 

transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 

Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare 

identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. POIM finanţează activităţi din patru 

sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea 

la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii 

unei 

economii cu emisii scăzute de carbon 

- OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate 

(biomasă, biogaz, geotermal) 

Acțiuni: 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice 

din biomasă şi biogaz 
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- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie 

geotermală; 

- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a 

funcţionării SEN. 

 

Potențiali beneficiari: 

- Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de 

energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz 

- Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării. 

 

OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali 

OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin 

cogenerare de înaltă eficienţă 

 

 

PROGRAMUL “INTELLIGENT ENERGY EUROPE” 

 

Programul Intelligent Energy – Europe (IEE) furnizează sprijin financiar organizaţiilor care doresc 

să îmbunătăţească sustenabilitatea energetică. Lansat în 2003 de Comisia Europeană, IEE este 

parte a unui set mai larg de programe, menit să creeze un viitor inteligent din punct de vedere 

energetic, pentru toată lumea. Acesta sprijină politicile privind eficienţa energetică şi energia din 

surse regenerabile ale UE, cu scopul de a atinge ţintele 2020 ale UE (reducerea cu 20% a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice şi 20% surse regenerabile 

în consumul energetic al UE). 
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Programul Intelligent Energy – Europe creează condiţii mai bune pentru un viitor energetic 

durabil în diverse arii de interes, cum ar fi energia regenerabilă, clădiri eficiente energetic, 

industrie, produse de consum şi transport. Se aşteaptă ca realizând aceste deziderate, Europa îşi 

va stimula competitivitatea, securizarea resurselor energetice şi inovarea, în anii ce vor urma. 

 

Obiectivele generale ale programului: 

- să impulsioneze eficienta energetica şi folosirea raţională a resurselor energetice; 

- să promoveze noile resurse de energie si sa susţină diversificare energetica; 

- să promoveze eficienta energetica si folosirea noilor surse de energie in transport 

 

Comisia Europeană a stabilit o serie de facilitați de finanțare de asistență pentru dezvoltarea 

proiectelor (Project Assistance Development- PDA), pentru a sprijini autoritațile publice- regiuni, 

orașe, municipii sau grupări ale acestora- și organisme publice in dezvoltarea de proiecte de 

energie durabilă bancabile. 

 

Facilitațile PDA vizează eliminarea decalajului dintre proiectele de energie durabilă și investițiile 

reale prin sprijinirea activitaților necesare pentru pregătirea și demararea de proiecte de energie 

durabilă. Aceste activitați pot include studii de fezabilitate, planuri de afaceri, specificații tehnice 

și achiziții publice. 

 

Facilitațile PDA sunt finanțate prin Intelligent Energy Europe (IEE). Ele sunt administrate de 

entități diferite, cu obiective și criterii specifice. 

 

PROGRAMUL ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSITANCE) 
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Pe lângă sprijinul oferit de Comisia Europeana, Convenţia beneficiazăde sprijin institutional 

deplin şi din partea Comitetului Regiunilor, care a sprijinit iniţiativa încă de la început, din partea 

Parlamentului European, unde au fost găzduite primele doua ceremonii de semnare, precum şi 

din partea Băncii Europene de Investiţii care acordă asistenţă autorităților locale în eliberarea 

potenţialului lor de investiţii prin programul a creat special ELENA - European Local Energy 

Assistance. 

 

Elena este o facilitate în cadrul IEE, finanţat de către Banca Europeana de Investitii și sprijină 

autoritațile locale și regionale pentru a contribui la punerea în aplicare a inițiativei “20-20-20” a 

Uniunii Europene: 

- Prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% și/sau 

- Prin creșterea proporției de energii regenerabile în consumul de energie la cel puțin 20% și/sau 

- Prin imbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 20% pâna in 2020 

 

Scopul principal al programului este sprijinirea investitiilor inovante locale si regionale in 

domeniul energiilor regenerabile si eficientei energetice, cu precadere pentru constructii si 

transporturi. 

 

Arii de finanțare orientative 

• Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente 

• Integrarea de sisteme de energie regenerabilă la nivelul clădirilor: panouri solare, 

panouri fotovoltaice 

• Dezvoltarea de sisteme de transport public curate și eficiente din punct de vedere 

energetic 

 

Patru facilități ELENA sunt gestionate de bănci publice (BEI-ELENA, KfW-ELENA, CEB-ELENA, 
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BERD-ELENA), și o unitate (MLEI-PDA) este gestionată de EACI (The European Association for 

Creativity & Innovation). 

 

Sectoarele acoperite sunt: eficiența energetică a clădirilor publice și private, inclusiv a 

locuințelor 

sociale, renovarea clădirilor, iluminat eficient energetic, sisteme de cogenerare descentralizate, 

transport public curat, dezvoltarea infrastructurii locale, echipamente urbane eficiente 

energetic. 

 

Beneficiarii eligibili sunt: autorităţi publice locale, autorităţi regionale, organisme publice. 

 

EEE-F (EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND- FONDUL EUROPEAN PENTRU EFICIENȚA 

ENERGETICĂ) 

 

EEE-F a fost lansat cu scopul de a investi în programe de eficiență energetică și proiecte de 

energie regenerabilă, în special in mediul urban. Spre deosebire de facilitățile PDA, acesta 

finanțează atât dezvoltarea de proiecte cât și investițiile.  

 

PROGRAMUL ORIZONT 2020 SMART CITIES AND COMMUNITIES 

 

Acest instrument este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodată de 

Uniunea Europeană. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani 

(2014-2020), pe lângă investițiile private pe care aceasta finanțare le va atrage. Aceasta promite 

mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din 

laboratoare pe piață. 
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Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovării, initiațiva 

emblematică Europa 2020 ce vizează asigurarea competitivității globale în Europa. Obiectivul 

programului este reprezentat de identificarea, dezvoltarea și implementarea de soluții care pot 

fi reproduse, echilibrate și integrate în energie, transport și TIC prin parteneriate între 

municipalități și industrii. 

 

Categorii de solicitanți eligibili: orice entitate publică sau privată constituită legal în țările 

participante la program. Consorțiile pentru proiecte trebuie să includă autorități publice ale 

municipalităților/ orașelor și reprezentanți industriali. Fiecare proiect ar trebui să fie realizat în 

2- 3 comunități și/sau orașe de referință. Adițional, fiecare proiect ar trebui să co-includă 2- 3 

comunități și/sau orașe în care să poată fi reproduse soluțiile integrate găsite. 

Propunerile ar trebui să vizeze următoarele aspecte: 

• zone cu consum redus (aproape de zero) de energie; 

• infrastructuri integrate; 

•  mobilitate urbană sustenabilă. 

 

Descrierea acțiunilor de inovare: activități directe menite să producă planuri, configurări sau 

proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, se 

pot include realizarea de prototipuri, teste, demonstrații, acțiuni-pilot și de validare a produselor 

pe scară largă și reproducere pe piață. 

 

 

 

 

 

 

11. Rezultate preconizate prin atingerea obiectivelor 
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Preocuparea conducerii orașului în privința problematicii energetice este deosebit de serioasă, 

dovadă fiind lucrările de eficientizare a consumurilor energetice pe care le are în vedere. 

Investițiile vizate urmăresc  atingerea obiectivelor propuse privind implementarea proiectelor de 

investiţii în domeniul energiei durabile, prin iniţiativa de finanţare a energiei durabile. 

 

În domeniul eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și publice, municipalitatea dorește 

implementarea unor proiecte de eficientizare a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale, care 

vor conduce la scădera consumurilor energetice și reducerea emisiilor de CO2, precum și la 

îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

 

La nivel local, naţional şi global se estimează următoarele avantaje: economia de gaz metan, 

economie de curent electric constituie un pas pentru a atinge obiectivul de a produce 20% din 

consumul de energie electrică din resurse regenerabile, obţinerea de credite carbon, conform 

Tratatului de la Kyoto pentru reducerea dioxidului de carbon, de până la 6-10 EURO/tona 

biomasa valorificată, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ponderea surselor 

regenerabile de energie (SRE) în consumul total de energie al statelor UE – obiectiv de atins în 

anul 2020. 

 

În domeniul energiei, municipalitatea dorește implementarea unui proiect de eficientizare a 

iluminatului public care are rolul de a creşte fiabilitatea şi eficienţa energetică concomitent cu 

reducerea semnificativă a consumului şi costurilor legate de energia electrică. Tehnologia 

inteligentă optimizează tensiunea şi solicitările de curent prelungind în acest mod viaţa 

aparatelor electrice, iar utilizarea ei permite realizarea de economii de pana la 15-30 % la factura 

de plată pentru fiecare loc de consum din iluminatul public. 

 

Sistemul de iluminat public al municipiului Brad 

Modernizarea sistemului de iluminat public ar trebui realizat în mod etapizat. În prima faza se va 
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moderniza infrastructura şi a reţelele de distribuţie pentru iluminat, urmând ca ulterior să se  

înlocuiască stâlpii şi aparatele de iluminat. 

 

Serviciul de iluminat public din localitate cuprinde iluminatul stradal-pietonal, stradal-rutier, 

iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv. 

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, 

alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de 

iluminat public. 

 

Sistemul de iluminat public reprezintă o dotare necesară a localităților care contribuie la 

îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții urbane. Acesta asigură prezența activităților umane 

în spațiul public fără a fi constrânse de ciclurile zi - noapte, un aspect esențial pentru un oraș care 

își propune creștere economică permanentă. Dezvoltarea unui sistem de iluminat performant 

contribuie la reducerea infracționalității și a incidentelor din trafic pe timpul nopții. 

 

Iluminatul public din Municipiul Brad acoperă în totalitate zona intravilană a localităţii. Ponderea 

principală o are iluminatul stradal care este asigurat de corpuri de iluminat tip Malaga SGS-101, 

SGS-102 şi Rezidenţial FGS-104. De asemenea este asigurat şi iluminatul pietonal inclusiv aleile 

din parcuri cu corpuri de iluminat tip Olimp. Obiectivele de interes local şi turistic sunt iluminate 

arhitectual cu proiectoare cu surse de iluminat cu vapori de sodiu şi ioduri metalice. 

 

În cea ce privește consumul de energie, incluzând costurile de funcționare a iluminatului public, 

s-a analizat cheltuielile pentru anii 2013, 2014.2015 privind consumul de energie electrică. 

 

Puterea instalată a sistemului de iluminat public este de 120 kW. 

Consumul mediu lunar este de 71.554 kWh, respectiv 33.556 lei/lună. 

Echivalentul consumului anual pe locuitor este de 53 kWh / locuitor / an. 
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                     An 

Indicator       

2013 2014 2015 

Consum energie 

electrică [MWh/an] 

862 838 858 

Factură energie electrică 

[ lei/an ] 

444.258 406.895 402.677 

 

Obiectivele strategiei pentru modernizarea sistemului de iluminat public sunt: 

- asigurarea unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate 

- asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu 

directivele Uniunii Europene 

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat şi echipamente 

anexe performante 

- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în 

valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat 

corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase promovarea de 

soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime 

 

Atingerea acestor obiective va fi realizată prin: 

✓ Înlocuirea lămpilor tip Malaga SGS-101, SGS-102 şi Rezidenţial FGS-104 cu lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 

corespunzător (ex. LED) 

 

Avantajele tehnologiei LED 
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- consum de energie electrică de 10 ori mai mic decât în cazul tehnologiilor clasice; 

- durata de viață > 50.000 ore ( față de aproximativ 20.000 de ore în cazul lămpilor cu vapori de 

sodiu); 

- nu conțin substanțe poluante; 

- nu emit raze ultraviolete; 

- nu degajă căldură; 

- indice de redare a culorilor foarte ridicat; 

- practic nu necesită lucrări de întreținere 

 

 

✓ Extinderea sistemului de iluminat public 

 

Realizarea acestor proiecte va fi posibilă cu ajutorul fondurilor asigurate de la bugetul local cât și 

prin accesarea fondurilor disponibile prin POR 2014-2020. 

- Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor”. 

 

 

12. Monitorizarea și evaluarea Strategiei 

 

Implementării strategiei energetice, măsurile de monitorizare, analiza vor fi efectuate de 

Primarul Municipiului Brad și Viceprimarul Municipiului Brad, precum și de personalul desemnat 

pentru monitorizarea Strategiei.  
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Strategia Energetică trebuie să fie actualizată periodic, pentru a corespunde cu modificările ce 

vor surveni pe durata implementării acestuia. 

 

Obiectivele principale ale sistemului de monitorizare sunt: 

- verificarea implementării şi actualizării Strategiei Energetice; 

- evaluarea rezultatelor acţiunilor realizate; 

- verificarea stadiului de realizare al activităţilor; 

- constatarea asupra evaluării iniţiale în raport cu efectele obţinute; 

- în cazul unor disfuncţionalităţi, decizia intervenţiilor sau modificărilor necesare pentru a 

atinge obiectivele propuse. 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă cadrul pentru: 

- compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale; 

- determinarea progresului realizat, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ; 

- determinarea încadrării în intervalul de timp propus în proiect. 

 

Complexitatea activităţii de monitorizare survine din faptul că majoritatea aspectelor energetice 

şi de mediu se schimbă continuu, fiind influenţate de factori sociali, economici, tehnologici, 

modificări legislative, aspecte fiscale etc. Din aceste motive, se poate ivi situaţia în care acţiunile 

Strategiei Energetice au fost corect implementate, dar una sau mai multe probleme au luat 

amploare mult mai repede decât s-a estimat iniţial, astfel încât este necesară prevederea de 

acţiuni suplimentare pentru soluţionarea lor. 

 

Procesul de evaluare este continuu, ca de altfel întregul proces de implementare al Strategiei 

Energetice, iar acţiunile propuse şi efectele estimate privind soluţionarea problemelor trebuie să 

facă parte din raportul anual de evaluare care va fi transmis conducerii localității. Soluţiile, 
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acţiunile prezentate în strategie au fost identificate după analizele rezultate din evaluarea 

inventarul consumurilor energetice, pentru anii de referinţă 2013-2016. 

 

Implementarea strategiei în sine va ridica numeroase probleme legate de identificarea soluţiilor 

tehnice, la găsirea finanţărilor necesare, la menţinerea deciziei politice de realizare a lor. De 

asemenea, evaluarea periodică va trebui să conducă la regândirea, reactualizarea unor măsuri, 

dat fiind faptul că este posibil ca unele acţiuni să nu mai fie actuale, fezabile şi să apară altele noi 

de mai mare impact. Rămâne însă neschimbat deciziile autorităţilor de a-și îndeplini 

angajamentul asumat: de a contribui la reducea emisiilor poluante cu cel puţin 20% până în anul 

2020. 

13. Definiții 

 

Energie - Toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând 

energia electrică, gazul natural, inclusiv gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat, şi orice  

combustibil utilizat pentru încălzire şi răcire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate de 

alimentare cu energie termică şi aer condiţionat, cărbunii şi lignitul, turba, combustibilul pentru 

transport, excluzând combustibilul pentru aviaţie şi depozitele străine de combustibil, şi biomasa, 

aşa cum este definită în Hotărârea Guvernului nr. 443/2003, privind promovarea producţiei de 

energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare. 

 

Energie regenerabilă - Se referă la forme de energie produse prin transferul energiei rezultate 

din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, 

a proceselor biologice şi a căldurii geoter-male pot fi captate de către oameni utilizând diferite 

procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară, precum şi energia generate 

prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, căr-bunele şi gazele naturale. Aceste 

resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în 

general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană, 

energia solară, energia apei, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă: 

biodiesel, bioetanol, biogaz. Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la 

generarea curentului electric. 
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Energia solară este una din cele mai sigure surse de energie regenerabilă alături de cea 

geotermală, puterea valurilor si biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit 

transformarea acesteia în electricitate, încălzire şi chiar alimentarea avioanelor. Principalele 

metode de captare a energiei solare sunt folosirea celulelor fotovoltaice sau încălzirea unui fluid 

şi transformarea aburului în electricitate. 

 

Energia eoliană este una din formele de energie regenerabilă folosită din timpuri străvechi, la 

morile de vânt pentru măcinat grâul. De mai mulţi ani turbinele eoliene sunt folosite în zonele cu 

vânturi constante tot timpul anului pentru a produce electricitate, la nivel mondial furnizând circa 

1% din totalul de electricitate produsă. Cea mai mare problemă care împiedică energia eoliană 

să fie folosită drept sursă continuă de electricitate este inconsistenţa puterii vânturilor. 

 

Energia geotermală este acea energie stocată de Pământ din atmosferă şi oceane , sau care 

provine din adâncurile Pământului. Printre avantajele energiei geotermale se numără 

indepedenţa de vreme şi cic-lul zi/noapte, este curată şi nu influenţează negativ mediul 

înconjurător. Centralele care captează energia geotermală însă pot afecta solul din jur (când apa 

fierbinte este injectată în rocă pentru obţinerea aburului) şi emit cantităţi mici de CO2şi sulfuri. 

Pompele de căldură sunt dispozitive cu rol de transfer al căldurii din şi în pământ. Principiul se 

bazează pe temperatura constantă din sol, la câţiva metri adâncime, unde se păstrează în jurul 

valorii de 10 – 30oC tot timpul anului, în funcţie de zona climatică. Iarna, pompele de căldură pot 

încălzi locuinţele, iar vara le răcesc, transferând căldura în sol. Pompele de căldură sunt 

cunoscute şi sub numele de sisteme de geo-schimb. Pompele de căldură se împart în două 

categorii: cele care transferă căldura prin apa dintr-un circuit închis şi cele care transferă căldura 

prin intermediul ţevilor metalice (cupru, spre exemplu). 

 

Biogazul este gaz produs prin descompunerea materiei organice (reziduri animale şi vegetale, 

deşeuri menajere etc.) în absenţa oxigenului. Componentele principale ale biogazului sunt 

metanul şi dioxidul de carbon. Metanul din biogaz permite utilizarea acestuia pe post de 

combustibil, fiind una din sursele de energie regenerabile. 
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Biomasă este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, 

inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea 

biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa este resursa regenerabilă cea mai 

abundentă de pe planetă incluzând toată materia organică produsă prin procesele metabolice 

ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea 

focului. 

 

Creşterea eficienţei energetice - Îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor 

tehnologice, de comportament şi/sau economice. 

 

Panourile solare folosesc celulele fotovoltaice pentru a transforma direct energia din razele 

soarelui în electricitate. Industria panourilor solare este una din cele mai dinamice din domeniul 

energiei, crescând producţia cu peste 50% în fiecare an. În 2007, prin intermediul panourilor 

solare s-a produs energie de peste 12.000 de MW, 90% din aceasta fiind transmisă direct în liniile 

de distribuţie a curentului, restul fiind folosită pentru alimentarea locuinţelor izolate. 

 

Piroliza este procedeul de transformare sau de descompunere chimică a substanţelor organice 

în condiţiile unei temperaturi înalte si de nepătrundere a aerului. 

 

Reducerea emisiilor poluante - Încălzirea globală este un fenomen cauzat în principal de creşterea 

nivelului de CO2 din atmosferă datorită arderilor combustibililor fosili. În aceste condiţii este 

normal să încercăm să reducem emisiile de CO2 prin folosirea unor motoare cu ardere internă 

mai eficiente sau a combustibililor mai “curaţi”. În această categorie intră şi vehiculele cu 

hidrogen. 

 

Surse regenerabile de energie sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia 
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hidro, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de 

fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz. 

 

 

ANRE- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

 

Audit energetic- procedura sistematică de obținere a unor date despre consumul energetic 

existent al unei clădiri sau al uni grup de clădiri, al unei activități și/sau instalații industrial sau al 

serviciilor private sau publice, de identificaare si cuantificare a oportunităților rentabile pentru 

realizarea unor economii de energie și cuantificarea rezultatelor; 

 

Conservarea energiei- totalitatea activităților orientate spre utilizarea eficientă a resurselor 

energetice în procesul de extragere, producer, depozitare, transport, distribuție și consum al 

acestora, precum și spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; 

conservarea energiei include 3 componente esențiale- utilizarea eficientă a energiei, creșterea 

eficienței energetice și înlocuirea combustibililor deficitari; 

 

Consumator final- persoana fizică sau juridică care cumpară energie exclusiv pentru consumul 

propriu; 

Contract de performanță energetică- acord contractual între beneficiar și furnizorul unei măsuri 

 

Economii de energie- cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea și/sau 

estimarea consumului înainte și după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice; 

 

Eficiență energetică- raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, constând în 

servicii, mărfuri sau energia rezultată, și valoarea energiei utilizate în acest scop; 
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Finanțare de către terți- acord contractual care implică suplimentar față de furnizorul de energie 

și beneficiar, un terț. Valoarea finaciară a economiei generată de îmbunătățierea eficienței 

energetice determină plata terțului. 

 

Instrumente financiare pentru economii de energie- orice instrument financiar, precum fonduri, 

subvenții, reduceri de taxe, împrumuturi, finanțare de către terți, contracte de performanță 

energetică, contracte de garantare a economiilor de enrgie, care sunt făcute disponibile pe piață 

de către instituțiile publice sau organismele private pentru a acoperi parțial sau integral costul 

inițial al măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice; 

 

Îmbunătățire eficiență energetică- creșterea eficienței energetice la consumatorii finali ca 

rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice; 

 

Management energetic- ansamblul activităților de organizare, conducere și de gestionare a 

proceselor energetice ale unui consumator; 

 

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice- orice acțiune care, in mod normal, conduce la o 

îmbunătățire a eficienței energetice verificabilă și care poate fi măsurată sau estimată; 

 

Mecanisme de eficiență energetică- instrumente generale utilizate de guvern sau de organisme 

guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pieței în vederea 

furnizării și achiziționării de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice; 
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Planul național de acțiune- planul prin care se stabilesc țintele naționale privind ponderea 

energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire și răcire în 

anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra 

consumului final de energie și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor 

obiective naționale; 

 

Programe de îmbunătățire a eficienței energetice- activități care se concentrează pe grupuri de 

consumatori finali și care, în mod normal, conduc la o îmbunătățire a eficienței energetice 

verificabilă, măsurabilă sau estimabilă. 
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