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Axa prioritară 3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței 

energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie 

 

Cauzele multiple ale poluării au determinat, în ultimele decenii, ca protecția mediului să 

devină una dintre cele mai importante și mai serioase probleme ale umanității. Datorită 

dezvoltării economice, presiunea asupra capacității planetei de a răspunde cerințelor în 

materie de resurse și de absorbție a poluării e în continuă creștere. Astfel, societatea 

trebuie să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creșterea 

economică asupra mediului înconjurător.  

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului fără a le compromite pe cele ale 

generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, recunoscut prin tratate la nivel 

mondial. În vederea atingerii acestui obiectiv trebuie ca politicile economice, sociale și 

de mediu să fie abordate într-un spirit de sinergie, la toate nivelurile. În esență, 

dezvoltarea durabilă include protecția mediului, iar protecția mediului condiționează 

dezvoltarea durabilă. 

Un rol determinant în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, l-au avut 

până în prezent, trei conferințe mondiale: Conferința Națiunilor Unite privind Mediul 

Înconjurător (Stockholm, 5-16 iunie 1972), Conferința Mondiala a ONU pentru Mediu și 

Dezvoltare (Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992) și Summit-ul mondial pentru dezvoltare 

durabilă (Johannesburg, 26 august - 4 septembrie 2002). De asemenea, Tratatul de la 

Maastricht din 1992 evidențiază protecția mediului ca o prioritate cheie pentru Uniunea 

Europeană. 

Un rol esențial în dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Regiunii Centru îl 

joacă protecția și conservarea mediului înconjurător, acesta fiind suportul vieții pe 

Pământ. Pentru următoarea perioadă de finanțare 2014-2020 sunt necesare alocări 

financiare, la nivelul Regiunii Centru, în mai multe domenii ale mediului înconjurător în 

special: protecția mediului înconjurător, conservarea biodiversității, diminuarea 

efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizării 

resurselor alternative de energie și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul 

economic și în cel casnic.  

Având în vedere că resursele neregenerabile de energie sunt pe cale de epuizare și 

pentru ca Uniunea Europeană să ajungă la o pondere a energiei din surse regenerabile 

de energie în consumul final brut de energie de 20% până la orizontul anului 2020, s-au 
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stabilit obiective naționale 

obligatorii pentru fiecare stat membru, incluzând România, pentru care obiectivul 

național este de 24%. Astfel, România trebuie să creeze un cadru legal și mecanisme de 

direcționare a fondurilor europene în valorificarea surselor regenerabile de energie. Este 

important să amintim faptul că Regiunea Centru dispune de un potențial ridicat în ceea 

ce privesc sursele regenerabile de energie, cel mai mare potențial deținându-l biomasa. 

Mai mult decât atât, conform angajamentelor europene, România trebuie să își 

îmbunătățească eficiența energetică cu 19% și să reducă emisiile de gaze cu efect de 

seră cu 20% până în anul 2020.  

 

Priorități: 

Prioritatea 1 Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea sau 

modernizarea infrastructurii tehnice 

O imagine sintetică a mediului înconjurător din Regiunea Centru presupune o analiză 

succintă a principalilor factori naturali, în special aspecte privind calitatea aerului, a apei 

și a solului.  

Calitatea aerului este una dintre cele mai importante aspecte cu privire la calitatea 

factorilor de mediu, aceasta fiind în ultimii ani afectată de poluare. Pe termen scurt și 

mediu, efectele poluării aerului dăunează sănătății umane și aduc prejudicii 

ecosistemelor în special. Pe termen lung, poluarea aerului afectează mediul înconjurător 

prin: efectul gazelor de seră, distrugerea stratului de ozon, ploi acide, prezența 

micropoluanților și a particulelor în suspensie. La nivelul Regiunii Centru cele mai 

importante emisii de substanțe poluante care au depășit în ultimii ani cantitatea maximă 

admisibilă sunt: formaldehidă (SC Kronoșpan SA, Sebeș, județul Alba) și amoniacul (SC 

AZOMUREȘ SA, Târgu Mureș, județul Mureș). 

Element indispensabil vieții, resursa de apă reprezintă bogăția vitală pentru dezvoltarea 

economică și socială a omenirii. Calitatea apei este direct influențată de factorii 

antropici și naturali. La nivelul Regiunii Centru evoluția calității apelor a fost 

monitorizată și înregistrată la aproximativ 500 de surse de apă și 15 lacuri. În toate 

județele regiunii s-a înregistrat o stare ecologică bună la peste jumătate din sursele de 

apă, excepție făcând județul Sibiu (18,2%). De asemenea, aproximativ jumătate din 

populația județelor este racordată la rețeaua de apă potabilă (Sibiu - 56,8%, Alba - 

52,5%, Mureș - 49%, Covasna - 44,6%, Harghita - 40%, iar județul Brașov nu dispune de 

date statistice). La nivelul Regiunii Centru, sursele majore de poluare a apelor de 

suprafață aparțin următoarelor activități economice: industria extractivă. captare și 

prelucrare apă pentru alimentare (stații de epurare, ape uzate orășenești), prelucrări 
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chimice, industrial de 

prelucrare a lemnului, industria metalurgică și construcții de mașini, etc.  

La nivelul Regiunii Centru principalele presiuni asupra calității solurilor sunt date de 

aplicarea îngrășămintelor și a produselor fitosanitare (pesticide). Principalii factori de 

degradare a solurilor din Regiunea Centru sunt: eroziunea (pe suprafețe relativ mari), 

alunecările de teren, inundațiile, acidifierea, compactarea,  excesul de umiditatea, 

gleizarea, pseudogleizarea, seceta periodică și sărăturarea (pe suprafețe foarte mici). 

Cele mai critice zone sub aspectul deteriorării solurilor sunt: perimetrele vechi și actuale 

de exploatare a zăcămintelor miniere (iazuri de decantare și halde de steril) din județele 

Alba și Harghita, perimetrul de exploatare a hidrocarburilor din zona Ghelința din 

județul Covasna, perimetrul din zona activității și influenței operatorului SC SOMETRA 

SA Copșa Mică din județul Sibiu, etc.  

În ceea ce privește infrastructura tehnica din Regiunea Centru aceasta este insuficientă 

sau necesită lucrări de reabilitare sau de modernizare.  

În urma evaluării situației apelor uzate din Regiunea Centru s-a constata poluarea 

receptorilor naturali de către următoarele obiective: stațiile de epurare orășenești care 

evacuează ape uzate insuficient epurate în receptorii naturali, inexistența stațiilor de 

epurare  pentru unele localități urbane și rurale, lipsa rețelelor de racordare la sistemul 

centralizat de canalizare și stații de preepurare ineficiente pentru activități industriale.   

În ultimii ani, la nivelul Regiunii Centru s-a înregistrat o tendință de creștere a ponderii 

deșeurilor municipale în totalul deșeurilor generate, datorită evoluției sociale și 

economice, a creșterii nivelului de trai și a posibilităților de consum ale populației. La 

nivel de județ, cea mai mare cantitate de deșeuri municipale a fost înregistrată în 

județul Brașov, acesta fiind mai populat și mai dezvoltat din punct de vedere industrial. 

Una dintre probleme o constituie colectarea selectivă a deșeurilor, transportul și 

reciclarea acestora, la nivelul Regiunii Centru fiind foarte puține stații de sortare și 

reciclare a acestora.  

În Regiunea Centru, deșeurile industriale provenite din activitățile de minerit, metalurgie 

neferoasă, prelucrarea lemnului, industrie chimică, agricultură, au o pondere de peste 

85% din totalul deșeurilor generate și depozitate în cele 6 județe ale regiunii. 

În ceea ce privește regularizarea albiilor, construirea de rigole și canale de evacuare a 

apelor, la nivelul Regiunii Centru infrastructura aferentă acestora este slab dezvoltată, 

necesitând ample lucrări de extindere, reabilitare sau modernizare. 

Obiective specifice: 

 Menținerea calității aerului în limitele concentrațiilor maxime admisibile 

prevăzute în legislația în vigoare 



 

5 
 

 Limitarea poluării 

apelor curgătoare și menținerea funcțiilor ecologice ale acestora 

 Diminuarea gradului de poluare a solurilor 

 Susținerea colectării selective a deșeurilor, creșterea gradului de recuperare și 

reciclare a deșeurilor 

 Îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă prin asigurarea serviciilor de 

alimentare cu apă, canalizare și epurare în zonele urbane și rurale 

Prioritatea 2 Conservarea biodiversității 

Biodiversitatea, varietatea vieții pe Pământ, a înregistrat o diminuare constantă în 

ultimii an, trăgând un semnal de alarmă asupra calității vieții și a ecosistemelor. În urma 

efectelor negative generate diminuarea biodiversității, Uniunea Europeană se angajează 

ca până în anul 2020 să protejeze și să stopeze pierderea biodiversității. În ultimii 25 de 

ani Uniunea europeană a construit o vastă rețea de 26.000 de arii protejate în toate 

țările membre care dețin 18% din suprafața terestră a Uniunii Europene. 

Regiunea Centru dispune de un capital natural deosebit, pe teritoriul acesteia regăsindu-

se 3 din cele 5 regiuni biogeografice ale României: bioregiunea alpină, continentală și 

mici insule cu vegetație steptică. 

Din totalul siturilor Natura 2000 declarate în România (381), 21 % sunt pe teritoriul 

Regiunii Centru (81), având un grad de acoperire de 33 % (comparativ cu România, 

18%). Din totalul siturilor Natura 2000 din Regiunea Centru 18 sunt arii de protecție 

specială avifaunistică, iar 63 sunt situri de importanță comunitară. 

În Regiunea Centru au fost identificate 52 de habitate de interes comunitar și 269 de 

specii prioritare: vegetație halofită, dune nisipoase de coastă și continentale, habitate 

de ape dulci, pajiști și tufișuri, tufișuri sclerofile, formațiuni ierboase  naturale și semi-

naturale de pajiște și turbării înalte, turbării joase și mlaștini joase. 1 

Potrivit informațiilor din Raportul anual privind starea mediului în Regiunea 

Centru 2010, pe teritoriul regiunii sunt 192 de arii naturale care beneficiază de un statut 

legal de protecție la nivel național: 3 parcuri naționale, 1 parc natural, 156 rezervații 

naturale, 2 arii de protecție avifaunistică și 28 monumente ale naturii. Printre cele mai 

importante arii protejate se numără Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional 

Cheile Bicazului - Hăşmaş, Parcul Naţional Călimani  şi Parcul Natural Apuseni. 

Principalele cauze ale pierderii de biodiversitate din Regiunea Centru sunt: 

supraexploatarea speciilor și habitatelor, schimbări în densitatea populațiilor, pierderea 

de suprafețe de habitat natural, pierderea suprafețelor din habitatul speciilor, 

                                                           
1
 Raportul Anual privind Starea Mediului în Regiunea 7 Centru 2010, pagina 143 
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fragmentarea habitatelor, 

proliferarea speciilor invazive și deteriorarea ecosistemelor și poluarea. 

Obiective specifice: 

 Conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună 

 Conservarea și creșterea diversității biologice prin reducerea impactelor negative 

și prin reconstrucția ecologică a ecosistemelor și habitatelor deteriorate 

 Protecția, conservarea și refacerea diversității biologice specifice agrosistemelor 

prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile 

 Conservarea și protecția biodiversității prin regenerări și amenajări silvice 

 Valorificarea turistică a ariilor protejate și a siturilor Natura 2000  

 

 

Prioritatea 3 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor 

naturale 

Domeniu de mare actualitate, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea 

riscurilor naturale, reprezintă o prioritate la nivelul Comisiei Europene, formulându-se în 

acest sens o serie de directive. Unul din principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 

este reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 

favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 . 

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile umane, care 

determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale. Cercetările științifice naționale și 

internaționale au evidențiat faptul că cei mai periculoși poluanți atmosferici sunt: 

dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de 

carbon (CO2), ozonul (O3), compușii organici volatili (COV), metale grele, pulberile 

sedimentabile (praf), pulberile in suspensie (funingine, fum). Încălzirea globală este un 

fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind deja evidenţiat 

de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. 

Încălzirea globală implică în prezent două probleme majore pentru omenire: 

o necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră, în vederea 

stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă, care să împiedice 

influenţa antropică asupra sistemului climatic şi să dea posibilitatea 

ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural 

o necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, avându-se în vedere că 

aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile din cauza inerţiei sistemului climatic, 

indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor 



 

7 
 

În Regiunea Centru, ca de 

altfel la nivelul întregii țări, cele mai mari cantități de emisii de CO2 sunt generate de 

sectorul energetic,  transporturi și consumul rezidențial, fiind astfel necesare 

implementarea unor măsuri și acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2010 la nivelul 

Regiunii Centru, cele mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 

69%, dioxidul de azot (N2O) – 22% și metanul (CH4) – 9%. 

 Schimbările climatice din ultimi ani au avut un impact negativ asupra Regiunii Centru, 

acestea amplificând riscurile naturale induse de secetă, inundații și furtuni.  

În ce privesc riscurile naturale, Regiunea Centru se confruntă cu procese geomorfologice 

pe suprafețe destul de mari, în special eroziunea de suprafață și alunecări de teren în 

zonele de deal și de munte. 

Având în vedere că emisiile rezultate din energie  reprezintă aproape 80% din totalul la 

nivel european a emisiilor de gaze cu efect de, utilizarea eficientă a energie poate aduce 

o contribuţie importantă la realizarea unei economii cu emisii scăzute de carbon și 

combaterea schimbărilor climatice 

Obiective specifice: 

 Creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale 

 Reducerea riscului de dezastre naturale prin implementarea măsurilor 

preventive în zonele vulnerabile 

 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 

zonele cele mai expuse la risc 

Prioritatea 4 Utilizarea resurselor alternative de energie 

La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic dependent de 

combustibili fosili, peste jumătate din consumul de energie primară fiind importat. 

Caracterul epuizabil în timp al combustibililor fosili, poluarea produsă prin arderea 

acestora și accentuarea efectului de seră care conduce la încălzirea globală a impus 

identificarea și altor resurse de energie, regenerabile și inepuizabile. Astfel, la nivelul 

Uniunii Europene s-au formulat o serie de politici și măsuri privind utilizarea resurselor 

regenerabile de energie.  

Pentru România, ținta prevăzută pentru anul 2020 de Directiva 2009/28/CE este de 24% 

ca pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, aceasta 

reprezentând o creștere de 6,2% față de anul de referință 2005 (valoarea de referință 

pentru 2005 este de 17,8%). Pentru a-și îndeplini obiectivul stabilit corespunzător anului 
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2020, România va trebui să 

valorifice 63,5% din potențialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune. 
2 

La nivelul Regiunii Centru cel mai mare potențial al surselor regenerabile de energie îl 

deține biomasa, urmată de micro-hidroenergia și energia solară, la polul opus fiind 

energia eoliană și energia geotermală. 

Biomasa este resursa energetică care poate fi valorificata de pe cea mai mare suprafață 

din Regiunea Centru. Culturile energetice se pretează condițiilor de climă, relief și sol din 

Depresiunea Transilvaniei, iar suprafața forestieră este foarte mare în regiune, datorită 

prezentei unor diviziuni importante ale Carpaților Orientali, Meridionali și Munților 

Apuseni. 

Exceptând potențialul hidro, potențialul resurselor energetice regenerabile este destul 

de puțin exploatat. În ultima perioadă prin inițiativele autorităților locale și regionale și 

ale mediului privat s-au făcut pași importanți în direcția valorificării potențialului 

energetic alternativ. Biomasa (deșeuri lemnoase și agricole) și micro-hidroenergia sunt 

resursele de energie regenerabilă cu cel mai mare potențial de valorificare în Regiunea 

Centru. Conform unui studiu elaborat de Institutul ICEMENERG SA din București, 

potențialul energetic al biomasei din Regiunea Centru este estimat la 20277 Tj/an, cca 

22% din acesta fiind reprezentat de potențialul biomasei forestiere. Județul Mureș are 

cel mai ridicat potențial energetic al biomasei, urmat de județele Alba și Sibiu. Harghita 

este singurul județ al Regiunii Centru în care potențialul din biomasa forestieră este 

preponderent (71% din total).  

Două sisteme hidrografice importante, Mureșul și Oltul, oferă un potențial 

hidroenergetic care poate fi valorificat în zonele unde relieful se caracterizează prin 

pante accentuate (peste 7 grade), debitul acestor râuri și a afluenților săi depășind 60-

70 m3/s (Oltul cu afluenți precum Cibin, Sadu, etc.). Potențialul micro-hidroenergetic 

poate fi valorificat pe sectoare importante ale Oltului dar și a afluenților acestuia (Cibin, 

Râul Negru, etc.), Arieșului și Sebeșului care sunt afluenți ai Mureșului. Cel mai mare 

potențial micro-hidroenergetic se afla în județul Harghita. 

Potențialul energetic solar poate fi valorificat în toate unitățile de relief din Regiunea 

Centru, cel mai mare potențial fiind în Podișul Transilvaniei. În zona montană potențialul 

solar poate fi valorificat în zonele cu versanți cu orientare sudică. 

În ceea ce privește valorificarea energiei eoliene, în zona montană s-au identificat câteva 

zone cu potențial: Munții Făgăraș, Munții Cindrel, Munții Șureanu, munții vulcanici din 

zona estică a regiunii, masive din Munții Apuseni. În zonele de culoar depresionar 

                                                           
2
 http://www.dae.gov.ro/admin/files/Tinta%20surse%20regenerabile%20de%20energie.pdf 
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(apariția calmului 

atmosferic), depresiuni intramontane, cea mai mare parte a Podișului Transilvaniei 

potențialul eolian este foarte redus sau nu se poate vorbi de o posibilă valorificare a sa. 

În prezent valorificarea și utilizarea resurselor regenerabile de energie implică investiții 

foarte costisitoare în tehnologie, în Regiunea Centru fiind destul de puține proiecte care 

au ca principal obiectiv utilizarea resurselor alternative de energie. În Regiunea Centru 

cele mai multe investiții au fost în centrale care folosesc biomasa și micro-hidrocentrale 

(de exemplu, la Zetea în județul Harghita, Arpaşu de Sus în județul Sibiu).  

Obiective specifice: 

 Creșterea utilizării resurselor regenerabile de energie prin promovarea 

potențialului resurselor alternative de energie la nivelul Regiunii Centru 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie prin susținerea investițiilor în soluții 

energetice alternative pentru instituții publice și private, școli, spitale, etc.  

 Sprijinirea persoanelor fizice în adoptarea unor soluții energetice bazate pe 

valorificarea resurselor regenerabile de energie 

Prioritatea 5 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul economic și în cel casnic  

Reducerea consumului de energie și eficiența energetică este unul din principalele 

obiective ale Uniunii Europene. Sprijinul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice se va dovedi decisiv pentru competitivitate, securitatea 

aprovizionării și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Protocolului de la Kyoto 

privind schimbările climatice. Există un potențial semnificativ de reducere a consumului, 

în special în sectoarele mari consumatoare de energie, cum sunt clădirile, industria 

producătoare și transporturile.  

Energia joacă un rol esențial în economie atât în ce privește cererea cât și oferta. Privită 

prin prisma cererii, energia este unul din produsele pe care consumatorul decide să le 

cumpere pentru a-și maximiza utilitatea. Privită prin prisma ofertei, energia este un 

factor cheie de producție alături de capital, forța de muncă și materia primă, jucând un 

rol vital în dezvoltarea economică și socială a țărilor și regiunilor fiind un factor cheie în 

asigurarea creșterii economice și a standardului de viață.  

Sectorul energetic trebuie să facă față principalelor provocări ce se manifestă la nivel 

intern și global: securitatea alimentării cu energie, creșterea competitivității economice 

și reducerea impactului asupra mediului înconjurător. 

Potrivit datelor la nivel național publicate de Institutul Național de Statistică activitățile 

economice dețin o pondere de 70% din consumul final de energie, iar populația 30%. 

Industria și construcțiile realizează aproximativ 40% din consumul energetic național, 
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transporturile și 

comunicațiile 19%, în timp ce agricultura deține aproximativ 1% din consumul energetic. 

Creșterea economică înregistrată în ultimul deceniu a determinat și o creștere a 

consumului de energie atât în sectorul economic cât și casnic. Datele publicate de 

Institutul National de Statistică arată că aproximativ jumătate din consumul final de 

energie electrică înregistrat la nivel național s-a realizat în industrie, iar  consumul 

rezidențial deține un sfert din total, celelalte sectoare economice având ponderi mult 

mai scăzute (transporturile și agricultura). 

În ceea ce privește structura consumului de energie termică, consumul rezidențial 

înregistrează o preponderență netă (trei sferturi), fiind urmat de consumul sectorului 

industrial și de construcții (o cincime), celelalte domenii având împreună aproximativ 

10% din consumul final de energie termică. 

În ceea ce privește consumul de energie electrică în industrie, metalurgia, industria 

chimică și a produse din materiale nemetalice sunt cele mai energofage ramuri 

industriale. Raportul dintre ponderea acestor ramuri în consumul de energie al 

industriei și contribuția lor la formarea valorii adăugate brute din industrie este de 5,4  

ori respectiv 4,8 si 3,6 ori. 

Regiunea Centru dispune de un important potențial energetic, valorificat prin câteva 

termocentrale cu o putere instalată medie sau mare, funcționând pe bază de gaze 

naturale sau cărbune inferior și prin hidrocentralele amplasate pe valea Sebeșului, pe 

cursul mijlociu al Oltului și al unor mici afluenți ai acestuia. 

Potrivit datelor disponibile, obținute de la cei mai importanți producători de energie 

care activează în Regiunea Centru, puterea instalată a grupurilor electrogene totalizează 

aproximativ 1660 MW,  reprezentând aproximativ 8% din puterea instalata la nivel 

național, din care 30% reprezintă energia instalata în hidrocentrale. Producția de 

energie electrică obținută în Regiunea Centru totalizează aproximativ 4200 GWh (7% din 

producția României), din care aproximativ 27% reprezintă energia produsă în 

hidrocentrale. Aceste date nu includ puterea instalată și producția de energie electrică 

realizată de centralele de capacitate mică, indiferent de sursele utilizate, ponderea lor în 

total fiind neglijabilă.  

La baza dezvoltării industriei energetice locale au stat bogatele zăcăminte de gaz metan 

din Podișul Transilvaniei și in mai mică măsura zăcămintele de lignit din zona Baraolt. 

Sectorul clădirilor este un mare consumator de energie și contribuie major la emisiile de 

gaze cu efect de seră. Dacă ne referim la volumul agentului termic produs și distribuit, în 

Regiunea Centru este cea mai redusă cantitate de agent termic (4,4%), pe primele locuri 
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la nivel național fiind 

Regiunea București-Ilfov (37,36%) și Regiunea Sud-Est (15,14%).3 Potrivit datelor 

statistice din 2011, în Regiunea Centru sunt 580.849 de clădiri (11,35% din numărul total 

la nivel național) și 989.960 de locuințe (11,19 % din numărul total la nivel național). 

Directiva privind performanţa energetică a clădirilor - EPBD (2010/31/UE și 2002/91/CE 

abrogat) a impus standarde stricte de performanţă energetică și o serie de alte cerinţe 

pentru clădirile noi și existente. Odată cu eliminarea subvenţiilor pentru termoficare de 

la autorităţile centrale, procentul de gospodării va crește destul de puternic în anii 

următori. La nivelul Regiunii Centru 23,7% din familii cheltuiesc mai mult de un sfert din 

venituri pentru încălzire dacă subvențiile vor fi eliminate, iar  30,9% din familii cheltuiesc 

mai mult decât 20% din venituri.4 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea eficienței energetice la operatorii industriali și economici prin 

achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie 

 Îmbunătățirea eficienței energetice la sistemele de încălzire/răcire în locuințele 

individuale 

 Eficientizarea iluminatului public 

 Îmbunătățirea și eficientizarea transportului urban prin promovarea utilizării 

biocarburanților 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Provocări și oportunităţi pentru sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România, 2011 

4
 PNUD, Proiectul: Îmbunătăţirea eficienţei energetice în comunităţile și gospodăriile cu venituri reduse în 

România, 2011 
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului 
Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENT REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR Centru in 
implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013 

Septembrie 2012 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA,  
Str. Decebal, Nr. 12;  

Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613;  
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.regio.adrcentru.ro 

 
 
 

 

MATERIAL GRATUIT  
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@adrcentru.ro
http://www.regio.adrcentru.ro/

