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DESCRIEREA PROBLEMEI ABORDATE 

Harta nr. 1: Judeţul Harghita  

 

Sursa: CDC Consulting, Licenţă SmartDraw  

Judeţul Harghita este o regiune NUTS 3 în România, parte a regiunii Centru 7(NUTS 2). 

Regiunea poate fi caracterizată printr-o densitate scăzută a populaţiei, fiind o zonă în general 

muntoasă (altitudinile de peste 600 m faţă de nivelul mării fiind considerate zone muntoase în 

definiţiile naţionale).  

Economia judeţului prezintă o imagine mixtă: oraşele mici s-au aflat în declin în primii ani de 

după Criză, Odorheiu Secuiesc  fiind singurul oraş care a reuşit să gestioneze eficient 

problema. Ocuparea forţei de muncă în mediul urban se află în scădere, în timp ce activităţile 

rurale înfloresc: structura locurilor de muncă / ocupaţiilor din mediul urban prezintă o uşoară 

deplasare de la cele de tip urban-industriale la un tip rural-agricol mai sustenabil. Majoritatea 

populaţiei trăieşte în sate şi există unele oraşe de dimensiuni foarte mici (Vlăhița, Tușnad 

Băi, Borsec, Bălan) cu doar câteva mii de locuitori – acestea sunt (foste) sate industriale sau 

turistice selectate în perioada comunismului pentru a fi viitori poli urbani.  

Accesibilitatea judeţului este destul de limitată în context UE din cauza distanţelor mari faţă 

de aeroporturile internaţionale (220-300 km). Legăturile regionale sunt şi ele reduse, 
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putându-se ajunge în  capitala Bucureşti mult mai repede decât în centrul regional Alba Iulia. 

Cu toate acestea, datorită recentelor lucrări de reabilitare a drumurilor, judeţul este conectat 

la reţeaua TEN-T prin drumuri naţionale. Partea estică a judeţului are o accesibilitate destul 

de bună în context naţional: regiunile estice ale ţării dispun de legături feroviare directe cu 

Transilvania prin Harghita.  

 

Harta nr. 2: Densitatea populaţiei: loc/km2 în 2014 

 

Sursa: CDC Consulting, baza de date INS TEMPO 

Una dintre provocările majore ale eficienţei în sectorul utilităţilor publice şi al construcţiilor 

este densitatea populaţiei: este nevoie de investiţii şi costuri de operare şi mentenanţă mai 

puţine pentru un bloc de locuinţe decât pentru un sat populat slab – chiar dacă populaţiile lor 

sunt similare.  

Provocările legate de densitatea populaţiei sunt prezentate pe Harta nr. 2: există doar cinci 

unităţi administrative cu o densitate de peste 100 locuitori/ km2, deci Cristuru Secuiesc, 

Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Bălan şi Tușnad Băi se află într-o situaţia mai bună din 
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acest punct de vedere. Alte oraşe ca Gheorgheni sau Topliţa au un caracter mixt: au centre 

relativ compacte şi periferii de tip rural.  

Astfel, se poate concluziona că una dintre provocările majore în contextul clădirilor 

publice sustenabile este densitatea scăzută a populaţiei.  

Mai jos se găseşte valoarea zilelor calde (the heating degree days value: HDD) care reflectă 

necesarul de căldură al clădirilor.  

Necesarul anual de combustibil al unei clădiri poate fi calculată după cum urmează:  

F𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
24 𝑈` 𝐻𝐷𝐷

𝜂
 

Unde F este combustibilul anual necesar în kWh, U` este valoarea pierderilor de căldură, η 

este eficienţa sistemului de încălzire, în timp ce HDD reprezintă valoarea zilelor calde în 

locaţie pe an. De exemplu, Miercurea Ciuc are o valoare HDD cu 58% mai mare decât 

Bucureştiul, ceea ce înseamnă că o clădire din Miercurea Ciuc din acelaşi material, cu 

aceeaşi etanşeitate şi acelaşi sistem de încălzire are nevoie cu 58%  mai mult combustibil 

decât una aflată în Bucureşti.  

Tabelul  nr. 1: HDD în M-Ciuc, Bucureşti şi Jyvaskyla la 15,5 oC 

 

Sursa: CDC Consulting, degreedays.net 
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Cererea ridicată de căldură este una dintre cauzele ratei sărăciei energetice a populaţiei, dar 

în cazul clădirilor publice acest lucru înseamnă:  

- un cost de investiţii mult mai ridicat pentru a atinge aceeaşi valoare kWh/m2  pe an;   

- un necesar de căldură cu cel puţin 58% în clădiri nereabilitate  = cost de funcţionare 

mai ridicat; 

- dependenţă ridicată faţă de aprovizionarea de combustibil. 

Deci, nu este surprinzător faptul că autorităţile locale au tendinţa de a închide clădirile publice 

care nu au un rol crucial în activităţile lor de bază şi se confruntă cu probleme bugetare 

atunci când decid să utilizeze noi facilităţi. Acest lucru poate conduce la un volum mai scăzut 

al serviciilor publice oferite de autorităţile locale în viitorul apropiat, deoarece preţurile la 

combustibil prezintă creştere pe termen lung.  

În cele mai multe cazuri, clădirile publice din mediul rural sunt echipate cu sisteme de 

încălzire cu o eficienţă redusă şi care folosesc lemnul ca combustibil.  Chiar dacă lemnul este 

mai ieftin ca gazele naturale, acest fapt are efecte negative asupra mediului, deoarece mare 

parte a copacilor  utilizaţi în acest scop au fost crescuţi pentru a fi folosiţi ca lemne pentru 

foc, astfel nu poate fi considerat resursă de energie sustenabilă.  

Deci, în privinţa problemelor legate de încălzire, problemele principale directe care au putut fi 

identificate sunt următoarele: . 

- cost de investiţie ridicat pentru  clădirile noi; 

- cost de investiţie ridicat pentru  reabilitare / retehnologizare; 

- nivel de combustibil ridicat pentru încălzire; 

- necesitatea schimbării metodelor de încălzire non-sustenabile.  
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Locuinţele publice sunt considerate o soluţie de bază pentru problema locuinţelor. Se poate 

observa o scădere în numărul  clădirilor publice nou construite sau în cel al blocurile de 

locuinţe, vezi Tabelul nr. 2 pentru detalii.  

Populaţia aflată în scădere şi îmbătrânirea populației sunt unele dintre cauzele scăderii 

investiţiilor publice în sectorul de locuinţe, dar există şi alte două cauze: 

- tăierile bugetare de după 2008 la nivel naţional; 

- costuri de investiţie ridicate care cu greu pot fi suportate de autorităţile locale.  

 

Tabelul nr. 2: Clădiri publice, apartamente noi pe an 

 

Sursa: CDC Consulting, baza de date INS TEMPO  

 

Pe tabelul următor am încercat să arătăm evoluţia populaţiei şcolare şi a sălilor alocate 

procesului educaţional. Dat fiind faptul că numărul elevilor a scăzut rapid după anii ’90, acum 

media de elevi/ sală este conformă standardului sistemului educaţional.  
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Tabelul nr. 3: Media populaţiei şcolare / sală în şcolile publice 

 

Sursa: CDC Consulting, baza de date INS TEMPO  

 

Cum numărul şcolarilor nu va creşte nici pe termen lung, se poate concluziona că nu sunt 

necesare noi spaţii educaționale.  

Unele spaţii închise deja au primit noi funcţii, cum ar fi Centrul Cultural din satul Ciceu, dar 

există şi unele abandonate.  

În acest context, pentru a atinge un nivel de sustenabilitate mai ridicat, se pot căuta alte 

funcţii pentru fostele clădiri educaţionale existente. Unele şcoli mici pot deveni părţi ale 

sistemului de sănătate sau ale celui social la nivel local, conduse de organisme publice sau 

de ONG-uri cu experienţă.  

Concluziile privind aceste aspecte sunt următoarele: 

- clădirile abandonate sau care nu sunt folosite ar trebui modernizate şi înzestrate cu 

noi funcţii în domeniul social şi cel al sănătăţii; 

- şcolile funcţionează bine, dar sunt necesare renovări capitale pentru a atinge cerinţele 

eficienţei energetice. 
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Am dori să adăugăm că reabilitarea din ultimul deceniu, chiar dacă a vizat probleme legate 

de energie, s-a concentrat  mai ales pe izolarea clădirilor.  

Am văzut deja că există preocupări legate de utilizare lemnului ca combustibil în clădirile 

publice. Dar există probleme mult mai serioase legate de utilizarea gazului natural, un 

combustibil fosil care nu poate fi considerat sustenabil – chiar şi în cazul unităţilor CHP, care 

funcționează cu gaze naturale, eficienţa poate fi mai ridicată ca în cazul unităţilor doar 

termale, dar emisiile sale GHG rămân ridicate. Gazul natural poate fi utilizat pentru încălzire 

şi apă caldă în puţine localităţi, vezi Harta nr. 3 pentru detalii.  

 

Harta nr. 3: Consumul de gaze naturale: 1000m3 / loc. pe an. 2013 

 

Sursa: CDC Consulting, baza de date INS TEMPO  

Consumul de gaze naturale este relativ mare doar în oraşele menţionate deja ca având o 

densitate a populaţiei de peste 100 loc/km2, respectiv în Cristuru Secuiesc aflat în partea 

vestică a judeţului.  
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În privinţa utilizării gazelor naturale, pot fi identificate următoarele probleme de 
sustenabilitate:  

- preţuri aflate în creştere după dereglementarea din 2016;  

- sărăcia energetică şi problemele de buget deja menţionate; 

- siguranţa aprovizionării materiilor prime în contextul conflictelor globale;  

- sursă energetică non-sustenabilă. 

Pe baza afirmaţiilor de mai sus, putem concluziona că există necesitatea schimbării 

cazanelor pe lemne, chiar şi în cazul reţelelor de termoficare urbane, cu alte cazane ce au 

o eficienţă ridicată şi funcţionează pe bază de combustibili sustenabili.  

Pentru a descrie contextul, este necesară verificarea oportunităţilor resurselor energetice ale 

regiunii, adică a celor din judeţul Harghita. Prima variantă aleasă pentru a fi supusă 

verificărilor este potenţialul fotovoltaic: utilizarea energiei solare pentru producerea de 

energie electrică, vezi Harta nr. 4 pentru detalii. 

Harta nr. 4: Potenţialul sistemelor fotovoltaice: kWh/m2 pe an 

 

Sursa: CDC Consulting, licenţă EC JRC PVGIS, Google Earth Pro  

Capacitatea sistemelor fotovoltaice este între 1.500 şi 1.700 kWh/m2 pe an, ceea ce face 

orice investiţie în panouri solare de acoperiş, orientate spre sud fezabile financiar, cu mai 

puţin de 8 perioade de rambursare – dacă presupunem că preţurile de piaţă ale panourilor 
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fotovoltaice şi ale elementelor BOS nu vor creşte în anii următori, iar stimulentele de la stat  

rămân aceleaşi. 

Pe de altă parte, energia solară se mai poate folosi şi pentru:  

- producerea apei calde în partea vestică a judeţului (partea estică este mult prea 

ceţoasă pentru o astfel de utilizare); 

- încălzire solară pasivă şi ventilaţie.  

Dacă luăm în considerare doar clădirile publice şi blocurile de locuinţe, potenţialul suprafeţei 

fotovoltaice la nivelul judeţului pentru sistemele fotovoltaice de acoperiş este de aproximativ 

40 de ha. Acest mijloc de generare a energiei, comparativ cu cel al utilizării biomasei (deşeuri 

forestiere şi a altor subproduse similare) este mai puțin sustenabil: echipamentul are un 

volum ridicat de energie încorporată şi CO2, utilizează mult mai rar metalele pământoase ca 

unităţile CHP sau cazanele: astfel, utilizarea energiei solare ar trebui să fie pasivă şi 

fotovoltaică în judeţul Harghita.  

Am menţionat deja lemnul şi deşeurile, respectiv subprodusele industriei lemnului ca 

potenţial combustibil pentru încălzire şi apă caldă. Problema principală abordată aici este cea 

economiilor de scară, deoarece colectarea materialului din păduri presupune utilizarea de 

maşini şi de lucrători semi-calificaţi, deci perioada de rambursare este prea lungă, costurile 

pe kWh sunt mult mai ridicate decât în cazul utilizării gazelor naturale, chiar şi pe termen 

lung, dacă am vrea să creăm un sistem bazat pe câteva mii de hectare de păduri.  

Pentru a putea crea o reţea de colectare a materialelor fezabile este nevoie de cel puţin 

20.000 ha de pădure, pe baza condiţiilor locale (climă, specii, randamente) – deci, sistemele 

zonale pot servi ca soluţii potențiale pentru a atingerea economiei de scară.  

Pe Harta nr. 5 se pot vedea zonele propuse, acestea fiind marcate cu cercuri galbene -  

transport pe o distanță de aproximativ 25 de km  pentru a reduce costurile și de a ajunge la 

nivelul superior de sustenabilitate. 
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Harta nr. 5: Parteneriate create în vederea colectării aşchiilor de lemn 

\  

Sursa: CDC Consulting, licenţă Google Earth Pro  

Există două zone adecvate unei asemenea cooperări:  

- Gheorgheni, 

- Miercurea Ciuc. 

Alte zone nu sunt atât de similare pentru a se putea lua decizii: 

- Topliţa are o densitate a populaţiei scăzută, iar fără încălzire termică  bazată pe CHP, 

colectarea nu este fezabilă.  

- În cazul oraşelor  Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi  Tușnad Băi: activitatea 

forestieră nu este atât de ridicată ca în celelalte zone ale judeţului, în timp ce deşeurile 

agricole şi alte biomase similare nu sunt prezente ca substitute ale aşchiilor de lemn. 

Cuplarea zonelor Odorhei şi Cristur promite un parteneriat fezabil, dacă ambele orașe 

decid să pună în funcţiune CHP-uri pentru termoficare. 

Pe baza rezultatelor menţionate mai sus, CHP-urile şi sistemele de termoficare în oraş şi  

instalaţiile cu o putere termică mai mică, de 1MWth în centrele rurale compacte cu 

câteva clădiri publice pot servi ca înlocuitori sustenabili ai sistemelor cazanelor pe bază de 
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gaze naturale.  Şi, totodată, a mai vechilor  sistemelor de apă caldă şi termoficare bazate pe 

lemne.  

În privinţa problemei reabilitării,  reabilitarea sustenabilă şi renovarea (capitală) nu pot fi 

atinse dacă nu luăm în considerare abordarea bazată pe ciclul de viață în ceea ce privește 

materiale friabile utilizate în construcţii şi totodată energia încorporată a materialelor de 

construcţie.  

Pe baza studiilor actuale, mijloacele principale direct accesibile  ale creşterii sustenabilităţii în 

sectorul public – în contextul sectorului clădirilor – sunt: 

- utilizarea deşeurilor din demolări în sectorul construcţiilor de drumuri; 

- utilizarea betonului; 

- utilizarea lemnului produs şi crescut local ca materiale de construcţii (uşi, rame 

de ferestre, dar şi ca alte elemente de construcţie) 

- sau, dacă ultima variantă nu este posibilă, utilizarea materialului lemnos din 

silvicultura sustenabilă.  
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OBIECTIVE 

 

Politica UE 

Politica UE privind clădirile sustenabile va fi următorul pas după Directiva de Eficiență 

Energetică. Problema clădirilor sustenabile este înțeleasă în contextul economiei circulare 

care vizează zero emisii / deșeuri, reciclare complexă și reutilizarea tuturor tipurilor de 

materiale, nu doar a materialelor de construcții sau a deșeurile de la construcții și demolări. 

În acest sens, prima comunicare a Comisiei Europene a fost emisă în 2014 - COM (2014) 

445 Utilizarea eficientă a resurselor în sectorul clădirilor.  

Cu toate acestea, conceptul clădirilor sustenabile este puternic legat de următoarele politici 

UE: 

- eficiență energetică: directiva 2012/27/EU  

- utilizarea SER: directiva 2009/28/EC  

- utilizarea CHP: reglementarea 2004/8/EC  

- performanța energetică a clădirilor: 2010/31/EU 

Aceste obligații, aflate deja în normele în vigoare sunt în principal legate de consumul de 

energie al clădirii, în timp ce CE are intenția de a include deșeurile de demolare și de 

construcție în conceptul de sustenabilitate. În acest sens, se intenționează introducerea unui 

nou sistem de etichetare, similar cu etichetarea energetică a echipamentelor electrice, cum 

ar fi frigiderele. 

Sistemul standardizat ar trebui să fie un fel de sinteză a următoarelor pachete, în prezent în 

proces de revizuire: 

- pachetul deșeurilor (inclusiv conceptul de economie circulară); 

- pachetul energetic (eficiența energetică, performanța energetică a construcțiilor, SER, 

CHP, TEN). 

Noi dorim să subliniem că, dacă ne uităm la starea conceptului politicii de reabilitare, în 

aceasta nu se reflectă unele probleme majore legate de clădirile sustenabile: 
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- contextul social (accesibilitate, locuinţele, sărăcia); 

- valoare arhitecturală sau (socială) estetică;  

- discrepanțele regionale; 

- lanțul local de furnizori de materiale de construcții; 

- tehnici și materiale tradiționale de construcții; 

- impactul efectelor indirecte ale politicii legate de schimbarea destinaţiei terenurilor. 

Cu toate acestea, este foarte puțin probabil ca rezultatul dezbaterii politice să fie mult diferit 

față de conceptul clădirilor sustenabile - astfel sustenabilitate trebuie tratată în planul prezent 

de punere în aplicare așa cum este prezentat în studiile apărute în publicații peer-review în 

ultimii zece ani . O clădire poate fi identificată ca una sustenabilă dacă: 

- este sustenabilă din punct de vedere social, economic și ecologic în același timp 

- sustenabilitatea acesteia poate fi confirmată cu ajutorul analizei ciclului de viață 

(ECV) cu privire la: 

o energia înglobată; 

o impactul carbonului încorporat; 

o calculul energetic ECV este cel mai bun; 

o costurile financiare totale = costurile de construcție / de investiții, costurile de 

operare şi mentenanţă, costurile totale de demolare și costurile legate de 

deșeuri; 

o până când externalitățile negative se vor reflecta în prețuri prin intermediul 

impozitelor sau instrumentelor similare, aceste costuri (monetizate, economice) 

vor fi luate în considerare, în cazul în care există date sau metodă de calcul 

disponibilă;  

- este în conformitate cu structura urbană locală și tradițională sau poate fi considerată 

o utilizare „postmodernă" a tradiției arhitecturale locale; 

- aceasta include utilizarea SER local în loc de combustibili fosili sau SER non-locale 

- investiția poate fi verificată ca cea cu cea mai bună eficiență a costurilor posibilă, 

având în vedere faptul că în prezentarea de față ne ocupăm de problema clădirilor 

publice; 
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- investiția nu are impact negativ asupra pieței forței de muncă locale, nu crește 

tensiunile sociale, sărăcia, sărăcia energetică, discriminarea - sau cel puțin aceste 

probleme pot fi rezolvate adecvat în cadrul proiectului și nu vor fi neglijate sau lăsate 

deoparte. 

 

Politica națională 

Nu există nici o politică la nivel de stat membru în România în domeniul clădirilor sustenabile. 

Atât pachetul privind deșeurile și pachetul energetic sunt introduse în cadrul legislativ 

românesc, dar există întârzieri în îndeplinirea obligațiilor politicii. Legea 121/2014 privind 

eficiența energetică a instituit un nou cadru juridic pentru eficiența energetică, dar până în 

prezent România nu are un plan de eficiență energetică la nivel național, chiar dacă pachetul 

energetic are un caracter obligatoriu.  

Politica SER în România are condiții prealabile bune, pentru că țara are hidrocentrale 

construite înainte de revoluție, iar aceste centrale alimentează rețeaua națională chiar și 

astăzi, satisfăcând aproximativ 30% din nevoile naționale de energie. Sectorul de transport 

este punctul slab aici, în timp ce cel de încălzire și sectorul de apă caldă este relativ bun la 

utilizarea biomasei - chiar dacă aceasta nu folosește cazane pe lemn cu ardere de mare 

eficiență sau CHP-uri, ci pe cele tradiționale pe lemn. În acest context, sectorul de apă caldă 

și de încălzire nu este verificat pentru sustenabilitate, chiar dacă sistemul statistic actual nu 

poate identifica utilizarea non-sustenabilă a biomasei ca un negativ și utilizare non–RES. 

Stimulentele legate de RES şi  de sprijinirea cadrelor se schimbă rapid, astfel încât există o 

lipsă de securitate în acest domeniu, ceea ce este un obstacol în calea dezvoltării în sectorul 

SER în România. 

Nu există conceptul sau termenul de clădiri sustenabile în prezent în politica publică 

românească, astfel că județul Harghita va avea un rol de pionier în România prin 

implementarea acestui plan.  
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Politica locală 

În context energetic,  județul a făcut pași importanți în trecut: 

- participă la proiecte de transfer de cunoștințe la nivelul UE (de exemplu Robinwood pe 

silvicultură și industria lemnului sustenabil, RE-SEEties privind planurile de acțiune 

sustenabilă a orașelor, precum și prezentul proiectul CCIC); 

- are propriul serviciu public la nivel de județ care se ocupă cu eficiența și durabilitatea 

energetică, lucrând ca organizație publică non-profit de transfer de cunoștințe și în 

același timp ca un serviciu public alături de populație și alte autorități locale în acest 

domeniu; 

- președintele Consiliului Județean, în calitate de membru al Comitetului Regiunilor este 

raportor pentru COM (2014) 445 privind utilizarea eficientă a resurselor în sectorul 

clădirilor. 

În cazul deșeurilor, există un proiect regional de colectare, transport și depozitare a deșeurilor 

în curs de desfășurare, dar încă nu există inițiative în ceea ce privește prevenirea generării 

deșeurilor, nici în general, nici în contextul clădirilor. 

Proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor, adoptat la 11 decembrie 2014, se referă la 

inițiativele finanțate de județul Harghita ca la cele mai bune practici la nivel european: 

programul casă secuiască tradițională și studiul privind arhitectura locală a satelor sunt de 

mare importanță în sustenabilitate contextului. 
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Obiective specifice ale planului 

Pe baza analizei politicii UE, naționale și locale, după cum se menționează în scurta 

prezentare de mai sus, în conformitate cu studiile academice și cu rezultatele cercetărilor din 

ultimul deceniu, putem rezuma abordarea sustenabilă a clădirilor publice așa cum se arată în 

Figura nr. 1 de mai jos. 

Figura nr. 1: Clădire sustenabilă: un concept nou din domeniul energiei  

 

Sursa: CDC Consulting 

Conceptul este unul holistic, incluzând toţi cei trei piloni ai dezvoltării sustenabile, dar așa 

cum putem vedea, este mult mai concretizat decât o simplă noțiune sau idee. 

Obiectivul principal al planului de implementare prezent este introducerea abordării 

construcțiilor sustenabile în sistemul de luare a deciziilor autorităților locale în județul 

Harghita și de a face clădirile publice sustenabile prin intermediul investițiilor în acest 

sector. 
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DESCRIEREA PROCESULUI DE LUCRU 

Implementarea se va realiza prin următoarele iniţiative, coordonate sau realizate direct de 

Consiliul Judeţean Harghita (CJH) sau în parteneriat direct cu CJH.  

 

I. Iniţiativa „Abordarea clădiri sustenabile în achiziţiile publice”  

- Elaborarea unui manual pentru autorităţile locale, bata în mare parte pe Directiva  

Achiziţiilor Publice a UE. 

- Parteneriate building ale autorităţilor locale în judeţ pregătite să implementeze 

perspectiva clădirilor sustenabile  în achiziţiile publice verzi. Aceste autorităţi locale vor 

declara că cel puţin 10 % din clădirile lor publice vor fi retehnologizate/ modernizate 

prin aplicarea perspectivei clădirilor sustenabile  până în anul 2020 şi fiecare clădire 

relaţionată achiziţiilor publice va utiliza abordarea detaliată în prezentul PRI. 

- Manualul va fi revizuit după ce noua lege naţională în domeniul achiziţiilor publice  va 

fi adoptată. 

- Există necesitatea evaluării iniţiativei şi a diseminării rezultatelor acesteia în 2016 şi 

2018. 

 

II. Iniţiativa „Parteneriate CHP şi a aşchiilor de lemn” 

- Sprijinirea parteneriatelor zonale ale autorităţilor locale, a autorităţilor deconcentrate şi 

decentralizate public, a proprietarilor de păduri, a companiilor de utilităţi publice sau 

private,  a IMM-urilor din sectorul industriei lemnului. 

- Crearea a cel puţin 2 parteneriate zonale şi achiziţia a cel puţin unei unităţi CHP  

urbane până la finele anului 2016. 

 

III. Iniţiativa „Concurs de proiectare pentru clădirile publice prioritare” 

- Pentru a creşte calitatea planurilor utilizate în reabilitarea clădirilor publice prioritare 

sau renovarea acestora, este nevoie de un concurs de proiectare în cazul 

următoarelor tipuri de clădiri: 

o Monumente istorice (parte a Patrimoniului) 

o Clădiri mai mari de 2.000m2 
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- Criterii obligatorii în selecţia celui mai bun proiect:  

o Valoare arhitecturală, condiţii locale 

o Abordare ECV în privinţa aspectului energetic şi a resurselor utilizate, după 

cum se detaliază în acest PRI, inclusiv utilizarea materialului local  şi a celui 

SER (CHP-uri bazate pe BIPV şi aşchii de lemn, dacă e adecvat) pentru a 

proteja sustenabilitatea. 

o Rentabilitate inclusiv costuri de operare şi mentenanţă şi înlocuitori.  

- Ponderea celor trei criterii obligatorii va fi decisă la nivel local, dar nici una dintre 

acestea nu poate fi mai mică de 20 %. 

- Iniţiativa va fi deschisă tuturor autorităţilor locale din România şi este o măsură 

facultativă proiectată pentru autorităţile locale ale judeţului Harghita. 

- Planul prezentat la concurs trebuie să conţină:  

o auditul energetic al clădirii 

o rezultatele expertizei tehnice pentru instalații (energie termică, apă caldă) 

o design arhitectural 

o plan de instalații cu calcule 

o costuri de investiție preliminare 

o analiză cost-beneficiu 

 

IV. Iniţiativa „Clădire-confort şi proiectare sustenabilă” 

- Sprijinirea măsurătorilor detaliate pentru școli, spitale și clădiri publice prioritare în 

scopul obţinerii unei înțelegeri aprofundate a clădirilor-confort.  

- Înființarea parteneriatelor dintre arhitecți, ingineri constructori și auditori energetici 

pentru a formula un ghid de bune practici pentru proiectarea modernizării și renovarea 

capitală a clădirilor publice din județul Harghita. 

- Opțiunile și principiile stabilite în orientările de planificare trebuie să fie în conformitate 

cu principiile detaliate în prezenta PRI. Utilizarea orientării va fi obligatorie pentru cei 

care participă la concursuri de proiecte pentru clădiri publice prioritare, precum și 

pentru contracte, proiecte semnate în cadrul inițiativei I. mai sus menționate. 
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- Opţiunile şi principiile elaborate în ghidul de planificare  se vor conforma  principiilor 

detaliate în acest PRI. Utilizarea  ghidului va fi obligatorie pentru acei care participă la 

concursurile de proiectare a clădirilor publice prioritar şi pentru contractele semnate în 

contextul iniţiativei I. sus-menţionate. 

 

V. Iniţiativa „Parteneriate ale zonelor reci”:  înfiinţarea unui parteneriat cu regiuni având 

cerinţe de căldură la fel de ridicate în vederea utilizării celor mai bune practici ale lor 

pentru a se putea efectua face transferul acestora în regiunea aceasta.  „Parteneriate 

ale zonelor reci” va fi prioritar dacă administraţia judeţeană va trebui să aleagă între 

două sau mai multe proiecte internaţionale.  

 

VI. Proiect-pilot: reabilitarea sustenabilă a clădirii administrative a Consiliului Judeţean 

Harghita: vezi Anexa II pentru detalii.  
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EȘALONAREA IMPLEMENTĂRII 
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REZULTATE ANTICIPATE 
 

I. Iniţiativa „Abordarea clădiri sustenabile în achiziţiile publice”  

- 1 manual 

- Participarea a cel puţin 15 autorităţi locale participante la proiect 

- Reabilitarea şi renovarea a cel puţin 10% a clădirilor publice până la sfârşitul anului 

2020 

- Apx. 30 achiziţii publice verzi până la sfârşitul anului 2020 

 

II. Iniţiativa „Parteneriate CHP şi a aşchiilor de lemn” 

- Crearea a 2 parteneriate zonale  

- CHP-uri  cu o capacitate de 10 MWth  achiziţionate până în 2016 

 

III. Iniţiativa „Concurs de proiectare pentru clădirile publice prioritare” 

- 1 concurs design pentru proiectul-pilot în 2015 

- Participarea la parteneriate a cel puţin 5 autorităţi locale (cel puţin din trei oraşe) 

- Cel puţin 15 concursuri de design până în anul 2020 

 

IV. Iniţiativa „Clădire-confort şi proiectare sustenabilă” 

- 1 studiu de analiză în 2015 

- 1 ghid de proiectare 

- 1 parteneriat pentru arhitecţi, auditori energetici şi BSEs  

 

V. Iniţiativa „Parteneriate ale zonelor reci”:  

- lansarea a cel puţin 5 proiecte networking sau Horizon2020 R&D până în 2020, din 

care 2 până în 2015. 

 

VI. Proiect-pilot: vezi Anexa II pentru detalii. 
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CCIC, SURSE DE BUNE PRACTICI 
Proiectul i- Scope  Regiunea 

Lazio 
Proiectul i-SCOPE oferă o platformă deschisă cu care se dezvoltă, 
în diverse domenii, trei servicii ale „orașului inteligent". Acestea vor 
fi pilotate și validate, într-un număr de orașe din UE care vor fi 
angajate în mod activ de-a lungul ciclului de viață al proiectului. 
Serviciile vor aborda: 
- o mai bună includere  și mobilitatea a persoanelor în vârstă şi a 
cetățenilor cu diverse dizabilităţi, printr-un crearea unor rute 
adecvate la nivel de oraș; 
- optimizarea consumului de energie, printr-un serviciu de evaluare 
exactă a potențialului energiei solare la nivelul clădirilor; 
- monitorizarea mediului printr-un serviciu de cartografiere în timp 
real a zgomotului ambiental. 

PPP/Life Cycle 
Procuring: 
Procesul de 
Construcție a 
Școlii și Centrului 
de Îngrijire de zi 
Huhtasuo  

Orașul 
Jyväskylä 
 

Școala și centrul de îngrijire de zi Huhtasuo a fost făcută ca un 
proces de achiziție a ciclului de viață, care poate fi interpretată ca o 
versiune finlandez a procesului de PPP. În procesul ciclului de viață 
prestatorul serviciului este responsabil pentru utilizabilitatea 
centrului. Orașul Jyväskylä plătește o taxă anuală de servicii la 
furnizorul serviciului. Construcția va fi finalizată în 2015. 

Fondul Climatic 
Limburg  
 

Caz non-
partener: 
Limburg, 
Belgia 
 

LRM, Nuhma și LIMCOOP configurează Fondul Climatic Limburg 
(CVBA - o societate cooperatistă cu răspundere limitată). Oricine 
poate avea o cotă  de peste 100 de euro în această societate. Banii 
ajung ca investiții în proiecte ecologice, inclusiv la inițiativele în 
economisirea energiei, recuperare de energie și de căldură, energia 
solară, energia eoliană, biomasă, proiecte combinate de energie și 
de căldură (CHP), locuințe grupate cu consum redus de energie și 
construcții rezidențiale (clădiri noi și renovate), vehicule hibride și 
electrice și iluminat cu LED-uri sau pompe de căldură. 

 Grupul Energiei 
regenerabile 
Aberdeen 
 

Municipalitatea 
din Catania 
 

ACSEF este un parteneriat public-privat, care conduce dezvoltare 
economică în nord-estul Scoției. Acesta este finanțat de către cele 
două municipalități locale și de agenția națională de dezvoltare 
economică, are un consiliu și primește sprijin în natură de la 
sectorul privat. 

Clădiri publice 
sustenabile 
 

Regiunea 
Lazio 
 

Intervenții de diseminare și dezvoltarea a surselor de energie 
regenerabilă; proiecte de economisire a energiei și a reducerii 
emisiilor poluante printr-o serie de acțiuni menite să 
îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor publice din regiune. 
Beneficiarii activității sunt municipalitățile, provinciile, Sindicatul 
pentru recuperarea terenurilor, organele de conducere a zonelor 
naturale protejate. Infrastructtura, Directoratul Regional responsabil 
pentru politicile de  infrastructurii, mediu şi al locuinţelor colectează 
propunerile şi acţionează ca Autoritate Contractantă unică 
responsabilă cu planificarea ţi realizarea intervenţiilor selectate. 
Acest BP este finanţat din  FEDR Programul Operaţional Regional 
2007-2013 Regiunea Lazio. 

 

http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/110-Lazio-Region-iScope-Project.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/17-GP-PPP-model-Huhtasuo_all.pdf
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ANEXA I: REZUMAT 
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Densitatea populaţiei: loc/km2  în 2014. Cererea de căldură în HDD in ultimele 36 de luni 

  
 
Sursa: CDC Consulting, baza de date INS TEMPO ; degreedays.net 
 
Una dintre provocările majore în contextul clădirilor publice sustenabile este densitatea 

scăzută a populaţiei. Un alt obstacol evidenţiat este cererea ridicată de căldură   - cu 58% 

mai mare decât în capitala Bucureşti. 

Problemele principale directe care au putut fi identificate sunt următoarele:  

- cost de investiţie ridicat pentru  clădirile noi; 

- cost de investiţie ridicat pentru  reabilitare / retehnologizare; 

- nivel de combustibil ridicat pentru încălzire; 

- necesitatea schimbării metodelor de încălzire non-sustenabile;  

Există necesitatea schimbării cazanelor pe lemne cu altele ce au o eficienţă ridicată şi 

funcţionează pe bază de combustibili sustenabili.  

Utilizarea energiei solare ar trebui să fie pasivă şi fotovoltaică în judeţul Harghita şi ar trebui 

utilizată atât pentru prepararea apei calde menajere ACM, cât şi a electricităţii în partea 

vestică a judeţului, iar în partea estică doar pentru electricitate.  
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Parteneriate create în vederea colectării aşchiilor de lemn

 

Sursa: CDC Consulting, Google Earth Pro licenţă 

CHP-urile şi sistemele de termoficare în oraş, respectiv  instalaţiile cu o putere termică mai 

mică, de 1MW th în centrele rurale compacte cu câteva clădiri publice pot servi ca înlocuitori 

sustenabili ai sistemelor cazanelor pe bază de gaze naturale.  Şi, totodată, a mai vechilor  

sistemelor de apă caldă şi termoficare bazate pe lemne.  

Mijloacele principale direct accesibile  ale creşterii sustenabilităţii în contextul sectorului 

clădirilor  sunt: 

- utilizarea deşeurilor din demolări în sectorul construcţiilor de drumuri; 

- utilizarea betonului; 

- utilizarea lemnului produs şi crescut local ca materiale de construcţii (uşi, rame de 

ferestre, dar şi ca alte elemente de construcţie) 

- sau, dacă ultima variantă nu este posibilă, utilizarea materialului lemnos din 

silvicultura sustenabilă.  

Politica UE privind clădirile sustenabile va fi următorul pas după Directiva de Eficiență 

Energetică. Prima comunicare a Comisiei Europene a fost emisă în 2014 - COM (2014) 445 

Utilizarea eficientă a resurselor în sectorul clădirilor.  

Conceptul clădirilor sustenabile este puternic legat de următoarele politici UE: 
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- eficiență energetică: directiva 2012/27/EU  

- utilizarea SER: directiva 2009/28/EC  

- utilizarea CHP: reglementarea 2004/8/EC  

- Performanța energetică a clădirilor: 2010/31/EU 

 
O clădire este considerată sustenabilă dacă: 
 

- este sustenabilă din punct de vedere social, economic și de mediu în același timp 

- sustenabilitatea sa poate fi afirmată utilizând metoda analizei ciclului de viață (life 

cycle analysis)- ECV: 

o energie încorporată 

o conținut de CO2 încorporat 

o pentru calculul consumului de energie, ECV este cea mai bună metodă 

o cost total financiar = costuri de investiții/construcții, costuri de operare și 

mentenanță, costuri de demolare și cele aferente gestionării deșeurilor 

o până când externalitățile negative se vor reflecta în prețuri prin mijloace precum 

taxe sau instrumente similare, aceste costuri (economice, monetarizate) ar 

trebui luate în considerare, dacă stau la dispoziție date sau metode de calcul 

- se încadrează în structura și tradiția urbană locală, sau poate fi considerată o 

abordare postmodernă a tradiției arhitecturale locale 

- încorporează utilizarea SER locală în loc de combustibili fosili sau SER non-locali 

- investiția poate fi considerată una care prezintă cel mai bine raportul cost-eficiență, 

datorită faptului că în Planul Regional de Implementare este abordată problematica 

clădirilor publice 

- investiția nu are nici un impact negativ asupra pieței forței de muncă, nu crește 

tensiunile sociale, sărăcia, sărăcia energetică, discriminarea –  sau cel puțin aceste 

probleme pot fi soluționate în mod adecvat în contextul proiectului și nu vor fi neglijate. 

 

Obiectivul principal al planului de implementare prezent este introducerea abordării 

construcțiilor sustenabile în sistemul de luare a deciziilor autorităților locale în județul 

Harghita și de a face clădirile publice sustenabile prin intermediul investițiilor în acest 

sector. 
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Clădire sustenabilă: un concept nou din domeniul energiei 

 

Sursa: CDC Consulting 

Iniţiative: 

I. Iniţiativa „Abordarea clădiri sustenabile în achiziţiile publice”  

II. Iniţiativa „Parteneriate CHP şi a aşchiilor de lemn” 

III. Iniţiativa „Concurs de proiectare pentru clădirile publice prioritare” 

IV. Iniţiativa „Clădire-confort şi proiectare sustenabilă” 

V. Iniţiativa „Parteneriate ale zonelor reci ” 

VI. Proiect-pilot 

CCIC ORIGIN OF THE TRANSFER: 

- Projectul iScope  

- PPP/Life Cycle Procuring: Procesul de Construcție a Școlii și Centrului de Îngrijire de zi 

Huhtasuo 

- Fondul Climatic Limburg  

- Grupul Energiei regenerabile Aberdeen 
- Clădiri publice sustenabile 

  

http://www.ccic-project.eu/wp-content/uploads/2013/04/110-Lazio-Region-iScope-Project.pdf
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ANNEX II. PROIECT-PILOT 
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DESCRIEREA PROIECTULUI PILOT 
 

PALATUL ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI HARGHITA: 
CLĂDIRE SUSTENABILĂ 

 
Date generale: 
 
Elaborator:  CDC Country Development Consulting SRL, M-Ciuc 
 
Anul elaborării: 2014 
 
Şef proiect: Laszlo Csak, PhD economie regională, PgDip resurse de energie                         

regenrabile şi management energetic 
 
Obiectivul investiţiei: PALATUL ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI HARGHITA 
 
Adresa:  Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii nr. 5. 
 
Statut juridic: domeniul public al Judeţului Harghita 
 
Suprafaţa:  teren: 12.385 mp 
  suprafaţa construită: 2.455 mp 
  suprafaţa desfăşurată: 17.063 mp 
  suprafaţa utilă încălzită: 16.189 mp 
 
Anul elaborării auditului: 2012 
 
Consumuri anuale conform auditului: 
  Încălzire:  204.7 kWh/mp (cat. C) 
  Apă caldă:  18,17 kWh/mp 
  Energie electrică: 6,03 kWh/mp 
  TOTAL:  228,9 kWh/mp 
 
Consumuri anuale conform date reale din 2013-2014: 
  Încălzire:  118 kWh/mp (370 t CO2 anual) 
       (cat. B) 
  Energie electrică: 38,8 kWh/mp 
  TOTAL:  156,8 kWh/mp (diferenţa 31,4%) 
 
Valoare U`:  8,48 kW/K (eficienţa teoretică: η = 40%) 
 
Maxim necesar 
sistem încălzire: aprox. 450 kW (în prezent, cu temperaturi 20 oC vs. -30 oC)  



 

 
 

 

 

33 

Legislaţia aplicabilă: 

 
1. DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 

octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 

și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 

 

2. DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 

23  aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de 

modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și  2003/30/CE 

 
 

3. DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 

februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă 

pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE 

 

4. DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 

mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor 

 
5. COM(2014) 445  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ÎN 

SECTORUL CLĂDIRILOR 

 
6. Legea 121/2014 privind eficienta energetica şi metodologii aferente 
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Definiţie clădiri sustenabile 

 
O clădire este considerată sustenabilă dacă: 
 

- este sustenabilă din punct de vedere social, economic și de mediu în același timp 

- sustenabilitatea sa poate fi afirmată utilizând metoda analizei ciclului de viață (life 

cycle analysis)- ECV: 

o energie încorporată 

o conținut de CO2 încorporat 

o pentru calculul consumului de energie, ECV este cea mai bună metodă 

o cost total financiar = costuri de investiții/construcții, costuri de operare și 

mentenanță, costuri de demolare și cele aferente gestionării deșeurilor 

o până când externalitățile negative se vor reflecta în prețuri prin mijloace precum 

taxe sau instrumente similare, aceste costuri (economice, monetarizate) ar 

trebui luate în considerare, dacă stau la dispoziție date sau metode de calcul 

- se încadrează în structura și tradiția urbană locală, sau poate fi considerată o 

abordare post- modernă a tradiției arhitecturale locale 

- încorporează utilizarea SER locale în loc de combustibili fosili sau SER non-locale 

- investiția poate fi considerată una care prezintă cea mai bună cost-eficiență, datorită 

faptului că în Planul Regional de Implementare este abordată problematica clădirilor 

publice 

investiția nu are nici un impact negativ asupra pieței forței de muncă, nu crește tensiunile 

sociale, sărăcia, sărăcia energetică, discriminarea- sau cel puțin aceste probleme pot fi 

soluționate în mod adecvat în contextul proiectului și nu vor fi neglijate. 
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Ca urmare criterii de selecție pentru concursul de soluții pentru cel mai bun design: 

- valoare arhitecturală, încadrarea în condiții locale: 30%, 

- metoda ECV în utilizarea energiei și resurselor, așa cum este detaliat în Planul 

Regional de Implementare, inclusiv utilizarea materialelor locale și SER (sistem 

fotovoltaic montat pe clădiri și cogenerare energie electrică și termică pe bază de 

așchii de lemn, dacă poate fi aplicat), cu scopul protecției sustenabilității: 20%, 

- cost-eficiență, inclusiv costuri de operare, mentenanță și înlocuiri: 50%. 

 

a) Clădire sustenabilă: un concept nou 
din domeniul energiei                b) Clădiri sustenabile în contextul directivelor 
                    

  

 

  



 

 
 

 

 

36 

Măsuri imediate: 

1. LED: În cazul în care devină necesară schimbarea coprurilor de iluminat se 

recomandă utilizarea sistemului de iluminat cu LED-uri. Acest sistem să fie proiectat în 

aşa fel încât să fie direcţionat numai spre suprafeţele de lucru şi nu trebuie iluminată 

toată încăperea. Astfel se poate obţine o scădere a consumului de energie electrică 

de până la 80%. 

2. Valve termostatice. Utilizarea unor valve termostatice reglabile, programabile permite 

pe de o parte creşterea confortului termic în încăperi, pe de altă parte optimizează 

consumul energiei termice. Prin montarea unor asemenea dispozitive se poate obţine 

o economisire de 15%. 

3. Deconectarea tuturor aparatelor electrice şi electronice la sfârşitul programului de 

lucru sau aparatele care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă (mai mare de o 

oră) să fie comutate în stare „sleep” sau „stand-by”. Pentru implemetarea eficientă a 

acestei măsuri se va numi la nivelul fiecărui birou un responsabil, care va verifica la 

sfârşitul programului de lucru dacă toate aparatele au fost deconectate de la reţeaua 

electrică. 

4. Utilizarea hârtiei reciclate, şi unde este posibil listarea documentelor faţă-verso. 

Deşeurile de hârtie colectate selectiv, vor fi predate către o firmă specializată în 

vederea reciclării. 

 

Măsuri propuse pentru proiectare: 

5. Atria: „parc”, căldura din sursa solară pasivă. Amenajarea acoperişului de peste 

amfiteatru într-un spaţiu tip atrium, cu acoperiş din sticlă care permite pătrunderea 

razelor solare. Acest tip de acoperiş va asigura iluminarea naturală a birourilor şi a 

amfiteatrului. Prin efectul se seră va contribui şi la încălzirea birourilor din jur şi a 

amfiteatrului. Totodată trebuie asigurată ventilaţia pasivă în timpul verii. În acest spaţiu 

nou amenajat pot fi plantate arbuşti etc. se pot amenaja locuri de recreere. 
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6. Trebuie analizată contectivitatea clădirii cu piaţa recent reabilitată, permiterea 

accesului publicului într-un mod neîngrădit. În situaţia de faţă spaţiul dinspre piaţă nu 

este funcţională. Accesibilizarea clădirii prin crearea de noi intrări în spate şi dinspre 

piaţă. 

7. Colectarea apelor pluviale de pe acoperiş şi utilizarea acestora în rezvoarele de apă 

din toaletă. 

8. Având în vedere că în timpul verii partea estică şi sudică a clădirii se încălzeşte în 

exces, trebuie găsite modalitatea de umbrire. Printr-o asemenea soluţie se poate 

reduce sau chiar elimina folosirea aparatelor de aer condiţionat, care conduce la 

reducerea consumului de energie.  

9. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor existente cu rame din material lemnos, şi geamuri cu trei 

folii de sticlă. Acesta contribuie la îmbunătăţirea termoizolării clădirii, şi la reducerea 

consumului de energie termică. 

10. Crearea sistemului de ventilaţie în clădire cu recuperare de căldură. Acesta totodată 

va asigura îmbunătăţirea calităţii aerului din incintă, reducând aerisirile inutile. 

11. Găsirea unor funcţii noi la parter (dinspre piaţa recent reabilitată) care este în 

momentul de faţă neexploatat. Se propune crearea unui spaţiu primitor, de exemplu 

prin amenajarea unei spaţii de recreere armonizată cu piaţa reabilitată, sau crearea 

unei cafenele etc.  

12. Amenajarea unui centru de vizitare cu vizualizare SER, unde publicul larg poate 

urmării evoluţia şi rezultatele măsurilor întreprinse. 

13. Amplasarea sistemelor fotovoltaice integrate în clădiri, care va asigura generarea 

curentului electric. 

14. În cazul în care municipiul va realiza sistemul de cogenerare energie electrică şi 

termică, se va realiza branşamentul clădirii la acest sistem. Reabilitarea sistemului de 

încălzire a clădirii în cazul în care nu se va realiza noul sistem. 
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Eşalonare 

 

Planul depus pentru concurs va trebui să conțină: 

- audit energetic pentru clădiri 

- rezultatele expertizei tehnice pentru instalații (energie termică, apă caldă) 

- design arhitectural 

- plan de instalații cu calcule 

- costuri de investiții preliminare 

- analiză cost-beneficiu 
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Resurse umane şi materiale necesare: 

 

Resurse umane: 

- pentru comisia de evaluare (concurs de soluţii): comisia formată din experţi, cu 

onorariu: 

 arhitect, cu vechime de cel puţin 10 ani 

 inginer de specialitate cu vechime de cel puţin 10 ani 

 expert analiza cost-beneficiu 

 membru CTATU CJ Harghita 

 personal propriu 

 nr. membri: numărul proiectelor depuse x (2 arhitect, 1 inginer, 1 expert 

ACB, 2 membru CTATU, 2 personal CJ Harghita) 

- pentru derularea activităţi legate de proiectare şi proiect: intră în sarcina operatorului 

economic selectat, resurse umane din partea CJ Harghita: 2 persoane de contact 

pentru comunicare cu echipa de proiect externă. 

- pentru gestionarea proiectului: nu necesită contractare, aparatul propriu are 

experienţa relevantă în derularea proiectelor UE. 

Resurse materiale: resurse materiale existente sunt suficiente pentru realizarea proiectului 

(activităţi interne), iar pentru activităţii contractate, operatori economici sunt obligaţi de a 

dispune resurse materiale proprie pentru realizarea proiectului. 

 

Surse de finanţare: 
 

Fonduri ESI: din fondul FEDR, prin POR 2014-2020 investiţii în eficienţa energetică sunt 

considerate eligibile, şi în acest context propunem folosirea POR ca sursa de finanţare. 

Subliniăm faptul că pentru realizarea investiţiei de eficienţa energetică, pe termen de 10-15 

ani, se va recuperă costuri de investiţii prin economizirea energiei electrice şi de incălzire, 

adică proiectul este oportun şi în cazul în care nu există cofinanţare. 
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ANNEX III. PREZENTĂRI 
 

 


