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TERMINOLOGIE 

 

 

 

Audit energetic Procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare 
despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei 
operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, 
identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea 
rezultatelor. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

Densitatea populaţiei Reflectă gradul de încărcătură umană al unui teritoriu şi reprezintă un indicator privind 
presiunea societăţii asupra mediului şi pune în evidenţă capacitatea acestuia de a răspunde 
necesităţilor acesteia. 

[Guvernul României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, decembrie 2005, pag. 8.] 

Energie Toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse 
regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 
2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

Eficienţă energetică Raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, bunuri sau 
energia rezultată sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest scop. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

Economie de energie Cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului 
înainte şi după punerea în aplicare a oricărui tip de măsuri, inclusiv a unei măsuri de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor 
externe care afectează consumul de energie. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

Gazele naturale 
distribuite 

Reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor, prin reţele de distribuţie 
(inclusiv gazele consumate de unitatea distribuitoare). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020, Balș 2014.] 

Lungimea totală a 
conductelor de 
distribuţie a gazelor 

Se referă la totalitatea conductelor (din reţea şi direct din conductele magistrale de transport) 
prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la staţiile de 
reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori, până la punctele de branşare a 
consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include 
lungimea branşamentelor şi lungimea conductelor magistrale de transport. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020, Balș 2014.] 

Lungimea totală a 
străzilor din municipii și 
oraşe (km) 

Exprimă lungimea drumurilor amenajate în cuprinsul localităţii care asigură circulaţia între 
diverse părţi ale acesteia, inclusiv drumurile naţionale şi locale din oraşul respectiv, indiferent 
dacă au sau nu îmbrăcăminţi. Se includ şi căile carosabile din ansamblurile noi de locuit, 
dacă au denumire. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020, Balș 2014] 
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Manager energetic Persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condiţiile legii, al 
cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice 
ale unui consumator. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

Societate de servicii 
energetice de tip ESCO 

Persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi 
care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar; 
plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi. 

[Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.] 

 

LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI UTILIZATE 

 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

  

ESCO Energy Services Company 

  

H.G.R. Hotărâre a Guvernului României 

  

INS Institutul National de Statistica 

  

SR Standard român 

  

O.G.R. Ordonanţă a Guvernului României 

  

SACET Sistem de alimentare centralizată cu energie termică 

  

SER Surse de energie regenerabilă 

  

SIP Sistemul de iluminat public 

  

UE Uniunea Europeana 

UNITĂȚI DE MĂSURĂ 

 

 

GJ Giga Joule 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. UNITĂȚI DE MĂSURĂ 

Pagina 7  

GW Giga Wat 

GWh Giga Wat oră 

kWh kilo Wat oră 

MJ Mega Joule 

MW Mega Wat 

MWe Mega Wat (capacitate electrică instalată) 

MWt Mega Wat (capacitate termică instalată) 

PJ Peta Joule 

TJ Terra Joule 

tep tonă echivalent petrol 
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I. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ 

 

1.1. NECESITATE 
 

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica privind 
problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice este un 
instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească 
evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare 
energetică. 

Programul de eficienta energetica la nivelul orasului Balş se impune ca o necesitate în abordarea 
integrata a resurselor disponibile la nivel local precum și a consumurilor energetice, în vederea 
coordonarii investitiilor și planificarii corespunzatoare a resurselor finaciare. Rezolvarea 
problemelor de eficientizare energetica constituie o prioritate a politicilor de dezvoltare sociala și 
economica. 

Principala sectiune a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice o constituie masurile de 
eficienta energetica care trebuie realizate de catre autoritatea locala, cu aplicare pe intreg lantul 
de:  resurse primare, producere, distributie, furnizare, transport și consum final. 

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității 
departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al localității de a 
gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată 
către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a 
localității și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului. 

[Strategia în domeniul eficientei energetice în orasul Calan, 2006, 
http://www.primariacalan.ro/sites/default/files/documente/Strategia%20de%20%20%20imbunatatiere%20EE%20orasul%20Calan.pd
f,pag. 5.] 

Autoritatile Publice Locale din localitatile cu peste 5.000 de locuitori au obligatia de a realiza un 
„Program de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localității”, iar în situatia în care localitatea 
are peste 20.000 locuitori este necesar sa existe și un „manager energetic autorizat” pentru 
respectivele localitati. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016, pag. 11.] 

În lipsa unui Program de îmbunătățire a eficienței energetice ca document programatic asumat atat 
politic cat și la nivelul comunitatii, interventiile spontane, necoordonate, fara o tinta clara și o 
procedura de monitorizare prin stabilirea unor indicatori relevanti, au un impact local pe termen 
scurt, fara o valorificare eficienta a resurselor și potentialului local. 

O astfel de planificare strategica nu se poate face decat în contextul pregatirii unui Program de 
îmbunătățire a eficienței energetice ca parte a unui Plan de Interventii pentru Eficienta Energetica 
(PIEE) pe toate nivelurile de interventie (regional, national, local), aplicandu-se principiile 
dezvoltarii durabile cu accent pe abordare locala, respectiv interventii clare, locale, cuantificabile 
ca impact prin indicatorii comuni stabiliti la nivel regional și national. 

Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent oraşului Balş, judeţul Olt are rolul de a 
răspunde cerinţelor art. 9 alin (12) din Legea eficienţei energetice nr. 121/2014. 

Cadrul legislativ de bază privind eficiență energetică a localităţilor este prezentat în mod sintetic în 
cele ce urmează:  
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1.2.  DIRECTIVE EUROPENE 

 

În figura urmatoare sunt prezentate principalele directive europene referitoare la performanţa 
energetică a fondului de clădiri. 

[Dan Staniaszek, Ingeborg Nolte, Oliver Rapf, Bogdan Atanasiu, Filippos Anagnostopoulos, Cosmina Marian, Renovarea 
Romaniei - O strategie pentru renovarea durabila a fondului de cla diri din Roma nia, 2014, pag. 8-9.] 

 

 

Figura I.1 Sinteza principalelor directive ale UE şi a articolelor relevante cu impact asupra consumului de 
energie al clădirilor 

[Dan Staniaszek, Ingeborg Nolte, Oliver Rapf, Bogdan Atanasiu, Filippos Anagnostopoulos, Cosmina Marian, Renovarea 
Romaniei - O strategie pentru renovarea durabila a fondului de cla diri din Roma nia, 2014, pag. 9.] 

  

Acestea oferă un cadru comun în care România şi celelalte state membre trebuie să stabilească 
standarde şi niveluri de performanţă în privinţa consumului de energie al clădirilor. În marea lor 
majoritate, aceste reglementări se aplică deopotrivă clădirilor comerciale, celor din sectorul public 
şi clădirilor rezidenţiale. Principalele directive sunt: 

- Directiva privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD), adoptată iniţial în 2002 şi reformată 
în 2010 (2010/31/UE); 

- Directiva privind eficienţa energetică (EED) 2012/27/UE, adoptată în anul 2012; 

- Directiva privind energia din surse regenerabile (RED), 2009/28/CE, adoptată în anul 2009. 
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[Dan Staniaszek, Ingeborg Nolte, Oliver Rapf, Bogdan Atanasiu, Filippos Anagnostopoulos, Cosmina Marian, Renovarea Romaniei - O 
strategie pentru renovarea durabila a fondului de cla diri din Roma nia, 2014, pag. 9.] 

 

1.3.  LEGEA NR. 121/ 2014 PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ  
 

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică transpune cerințele Directivei 27/2012/UE în 
legislația românească. Legea prevede condițiile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor 
care vizează creșterea eficienței energetice în toate sectoarele economice și sociale din România. 

Măsurile stabilite pentru eficiența energetică se aplică domeniilor: resurse primare, producţie, 
distribuţie, furnizare, transport și consumatori finali. 
[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 10-11.] 

 

În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 alin.(12), alin.(13) și alin.(14) sunt prevăzute 
următoarele obligații:  

„(12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de 
locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficienţei energetice în care 
includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani.  

(13) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 
de locuitori au obligația:  

a) să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe 
termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani; 

b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau să încheie 
un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o 
persoana juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.  

(14) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (12) și alin. (13) lit. a) 
se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiență Energetică și 
se transmit Departamentului pentru Eficiență Energetică pană la 30 septembrie a anului în 
care au fost elaborate.”  

În conformitate cu prevederile art. 7alin. (1): „Administrațiile publice centrale achiziționează doar 
produse, servicii, lucrării sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în 
care această achiziție corespunde cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, 
viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență, astfel cum 
este prevăzut în anexa nr. 1.” 

 

1.4.  MODEL PENTRU ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT LOCALITĂȚILOR CU O 
POPULATIE MAI MARE DE 5.000 DE LOCUITORI - DECIZIA ANRE-DEE 
NR. 7/12.02.2015 

 

Conform prevederilor Legii nr 121/2014 pentru Eficiență Energetică: 

a) Art. 9 (12) localitățile cu mai mult de 5000 de locuitori, trebuie să aibă: 

- programe de eficiență energetică; 

b) Art. 9 (13) localitățile cu mai mult de 20000 de locuitori, trebuie să aibă: 

- programe de eficiență energetică; 
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- manager energetic. 
[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 22.] 

 

Managementul energetic, aplicat într-o societate economică, are ca principal obiectiv asigurarea 
unui consum judicios și eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea 
costurilor energetice, mărind în acest mod competitivitatea pe piaţă a societăţii. 

Serviciile de management energetic prezintă o importanţă majoră în cadrul unei societăţi 
economice în monitorizarea consumurilor energetice și reducerea costurilor aferente acestora prin 
implementarea unui plan de îmbunătăţire a eficienţei energetice ce conţine măsuri de eficienţă 
energetică care să conducă la economii de energie măsurabile și cu efecte vizibile în scăderea 
costurilor cu energia. 

Acest lucru este posibil fie prin angajarea unui manager energetic atestat de ANRE în cadrul 
societăţii respective, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o persoana 
fizică autorizată (PFA) atestată de către ANRE sau cu o societate prestatoare de servicii 
energetice, care are angajat cel puţin un manager energetic atestat de catre ANRE. 
[ANRE, Raport 2014 privind activitatea direcţiei autorizare și cooperare în domeniul eficienţei energetice, pag. 3-4.] 

 

1.5.  PLANUL NATIONAL DE ACȚIUNE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică pentru transpunerea 
Directivei 27 /2012/UE privind eficiența energetică, autoritățile române au elaborat al treilea Plan 
Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică (PNAEE III), aprobat de Guvern prin H.G.R. nr. 
122/2015, Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune ȋn domeniul eficienţei 
energetice. 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 11.] 

Măsurile prevăzute de PNAEE III reprezintă baza pentru stabilirea celor 12 Programe Naționale 
pentru Eficiență Energetică, grupate pentru 5 sectoare. 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 21.] 

 

1.6.  STRATEGII 

 

Există mai multe strategii aprobate de guvern, care abordează în mod explicit tema eficienței 
energetice, respectiv: 

- Strategia Națională în domeniul eficienței energetice, aprobată prin H.G.R. nr. 163/2004. 
Obiectivul strategiei până în anul 2015 este de a reduce intensitatea energetică primară cu 40% 
față de anul 2003; 

- Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de 
producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin H.G.R. nr. 882/2004. Pe baza analizei 
situației existente documentul stabilește principalele domenii de intervenție și anume: izolarea 
termică a blocurilor de locuințe și reabilitarea rețelelor de transport și distribuție de căldură; 

- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007- 2020, aprobată prin H.G.R. nr. 
1069/2007. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea 
necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, 
adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, 
siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 
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Pentru a reduce intensitatea energetică în sectoarele mari consumatoare de energie și pentru a 
atinge obiectivele propuse atât în Strategia Națională în domeniul eficienței energetice cât și în 
Planul naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice corespunzător Directiva 2006/32/CE, 
vor fi luate măsuri în următoarele direcții: 

• Transport: 

- reducerea consumului de energie și modernizarea transportului feroviar de mărfuri; 

- creșterea calității transportului public, astfel încât oamenii să-l folosească preponderent în locul 
mașinilor proprii; 

- extinderea transportului public cu noi rute; 

- creșterea traficului și eficiența la parcare; 

- asigurarea mijloacelor de transport în comun pentru angajați de către societățile beneficiare; 

- creșterea și dezvoltarea transportului feroviar în transportul urban (tramvaie, troleibuze); 

- creșterea eficienței energetice a vehiculelor prin stabilirea unor criterii minime de eficiență; 

- introducerea de standarde care să sprijine vehiculele mai eficiente și mai puțin poluante; 

- utilizarea bio-combustibililor. 

• Rezidential (consumul final de energie în clădiri: încălzire, apă caldă și iluminat): 

- reabilitarea anvelopei clădirii prin măsuri de reabilitare termică și sprijin financiar pentru 
proprietarii cu venituri mici pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare; 

- creșterea eficienței instalațiilor termice existente; 

- creșterea eficienței iluminatului, utilizarea lămpilor cu consum redus; 

- obligația de a aplica dispozițiile directivei și standardele europene privind noile clădiri; 

- creșterea eficienței energetice prin susținerea finanțării din fondurile comunitare; 

- continuarea contorizării energiei termice la consumatorul final; 

- dezvoltarea de programe de educație pentru populație, în școli și prin intermediul mass-mediei cu 
scopul economisirii energiei, protecției mediului și utilizării surselor regenerabile de energie la nivel 
local; 

- stimularea funcționării companiilor de servicii energetice (ESCO). 

• Sector public: 

- creșterea eficienței și reducerea consumului în iluminatul public; 

- creșterea eficienței și reducerea consumului în instalațiile de alimentare cu apă; 

- creșterea eficienței în clădirile publice. 

• Cogenerare: 

- promovarea cogenerării de înaltă eficiență; 

- identificarea și valorificarea potențialului național de cogenerare; 

- auditarea energetică a unităților de cogenerare; 

- reabilitarea și modernizarea instalatiilor existente pentru creșterea eficienței și reducerea 
impactului asupra mediului. 

• Surse regenerabile de energie (SER): 

- creșterea gradului de utilizare SRE în condiții de eficiență economică pentru producerea energiei 
electrice și termice, facilitarea accesului la rețeaua electrică, în faza de investiții; 
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- dezvoltarea certificatelor verzi pentru a atrage capitalul privat în investiții în domeniul SRE; 

- promovarea mecanismelor de susținere a utilizării SRE pentru producerea căldurii și apei calde 
de uz casnic; 

- utilizarea fondurilor structurale. 

• Utilizarea Bio-combustibililor: 

Până în anul 2020, procentul de utilizare a bio-combustibililor se va ridica la cel puțin 10%, în 
condițiile noilor generații de bio-combustibili. 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 23-24.] 

 

1.7.  LEGISLAŢIA PRIVIND PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR 

 

- Lege nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor (publicată în Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 1144 din 19 decembrie 2005), reactualizata în anul 2013; 

- Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor. Ordinul MTCT nr.157, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr.126 din 21. 02. 2007) cu anexele 1, 2 şi 3 publicate în Monitorul 
Oficial, partea I, nr.126 bis din 21. 02. 2007:  

* Mc 001/1-2006 - Partea I - Anvelopa clădirii (Caracteristici termotehnice ale elementelor ce 
alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea interioară, inclusiv etanşeitatea la aer, poziţia şi 
orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori, sistemele solare pasive şi de protecţie 
solară şi iluminatul natural); 

* Mc 001/2-2006 - Partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri; 

* Mc 001/3-2006 - Partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă energetică a clădirii; 

* Ordin nr. 1217 din 31 martie 2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar de 
calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul 
ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii 
tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; 

* Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor. Partea a IV-a - Breviar de calcul al 
performantei energetice a clădirilor și apartamentelor. Indicativ Mc 001 / 4 -2009. Anexa nr. 1 la 
Ordinul 1071 / 2009 (Anexa nr. 4 la OMTCT nr. 157/2007); 

* Ordin privind completarea anexei nr. 4 ,,Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanłei 
energetice a clădirilor și apartamentelor, indicativ Mc 001 / 4 -2009’’ la Ordinul ministerului 
transporturilor, constructiilor și turismului nr. 157/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice  
,,Metodologie de calcul al performanłei energetice a clădirilor’’; 

* Metodologie de calcul a performantei energetice a clădirilor. Partea a V-a - Model certificat de 
performantă energetică al apartamentului. Indicativ Mc 001 / 5 - 2009. Anexa nr. 2 la Ordinul 1071 
/ 2009 (Anexa nr. 5 la OMTCT nr. 157/2007); 

* Mc 001/6-2013, Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor, Partea a VI-a - 
Parametrii climatici necesari determinarii performantei energetice a cladirilor noi și existente, 
dimensionarii instalatiilor de climatizare a cladirilor și dimensionarii higrotermice a elementelor de 
anvelopa ale cladirilor; 

- Ordin 61/2011 pentru modificarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor 
energetici pentru cladiri", aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale și turismului nr. 
2.237/2010; 

- Ordinul  ministrului dezvoltarii regionale şi turismului  nr. 2237 din 30 septembrie 2010 pentru 
aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri’’; 
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- Ordin nr. 691 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta 
energetica a cladirilor; 

- H.G.R. nr. 1.060 din 30 octombrie 2012 Hotarare pentru modificarea anexei 2.4 la H.G.R. nr. 
363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri 
publice. 

 

Programe de reabilitare termica 

 

a) Programul national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

 

Anul 2016 

 

- O.G.R. nr. 13/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor; 

- Ordinul ministrului MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice 
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-
2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005. 

 

Anul 2015 

 

- Ordinul nr. 1.036 / 06.11.2015 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului naţional 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015; 

- Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul nr.1.036 / 6.11.2015 - Programul naţional privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009, în anul 2015;  

- Ordin nr. 589 din 31 august 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, 
ministrul administraţiei şi internelor, nr.163/540/2009; 

- Lege nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

- Ordinul nr. 951/14.05.2015 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu 
finanțare în anul 2015. 

 

Anul 2014 

 

- Ordinul nr. 2194 / 06.11.2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea 
Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
cu finanţare în anul 2014. 
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Anul 2013 

 

- Ordin nr. 2.211 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind proiectarea 
şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, indicativ GP 123-2013; 

- Legea nr. 238/2013 privind aprobarea O.U.G. 63/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

 

Anul 2012 

 

- Centralizatorul fondurilor alocate pe unitati administrativ - teritoriale în anul 2012; 

- Lista imobilelor cuprinse în Programul national multianual privind cresterea performantei 
energetice la blocurile de locuinte, cu finantare în anul 2012. 

 

Anul 2011 

 

- Ordinul nr. 1158 din 11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind 
cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare în anul 2011; 

- Centralizatorul fondurilor alocate pe unitati administrativ-teritoriale în anul 2011; 

- Lista imobilelor cuprinse în Programul national multianual privind cresterea performantei 
energetice la blocurile de locuinte, cu finantare în anul 2011. 

 

Anul 2010 

 

- Ordinul nr. 1032/ din 16.02.2010 pentru aprobarea Programului national multianual privind 
cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare în anul 2010; 

- Centralizatorul fondurilor alocate pe unitati administrativ - teritoriale în anul 2010; 

- Lista imobilelor cuprinse în Programul national multianual privind cresterea performantei 
energetice la blocurile de locuinte, cu finantare în anul 2010; 

- Ordin nr. 1.203 din 26 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi 
internelor, nr. 163/540/23/2009. 

 

Anul 2009 

- Ordinul nr. 362 din 27 mai 2009 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanțare în anul 2009;  
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 - Anexa - Centralizatorul fondurilor alocate pe creşterea performanţei energetice la blocurile de 
locuinţe, cu finanțare în anul 2009; 

 - Anexa - Lista imobilelor cuprinse în programul naţional multianual privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe, cu finanțare în anul 2009; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe; 

- Ordin nr. 163 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

 

b) Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite 

bancare cu garantie guvernamentala 

 

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală; 

- Hotărârea nr. 736 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin 
credite bancare cu garanţie guvernamentală. 

 

c) Proiectul ''Imbunatatirea eficientei energetice în gospodariile și comunitatile cu 

venituri reduse din Romania'' 

 

d) Programe de reabilitare termica cu finantare din Programul Operational Regional 

2007-2013 

Ghidul solicitantului, domeniul major de intervenţie 1.1, subdomeniul Poli de Creştere (varianta 
consolidată, în vigoare din 12 aprilie 2013. 

 

1.8. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR ÎNCĂLZITE ŞI/SAU 
RĂCITE, DEŢINUTE ŞI OCUPATE DE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
CENTRALĂ 

 

Autoritatile publice aveau obligatia sa inventarieze cladirile aflate în proprietatea lor, dupa cum 
urmeaza: 

- conform cu ,,Ordin MDRAP nr. 3.466 din 6 decembrie 2013 privind inventarierea clădirilor 
încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului 
la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa 
energetică’’, trebuiau inventariate cladirile publice cu o suprafata mai mare de 500 m2; 

- conform cu ,,Ordin MDRAP nr. 263 din 30 iunie 2015 privind inventarierea clădirilor încălzite 
şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă 
cuprinsă între 250 m2 şi 500 m2 şi punerea inventarului la dispoziţia publicului’’, trebuiau 
inventariate cladirile cu suprafata cuprinsa intre 250 m2 şi 500 m2. 
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Termenul de inventariere era data de 15 iulie 2015, iar datele respective trebuiau sa fie afisate şi 
pe internet. În ceea ce priveste orasul Balş nu am gasit datele respective afisate pe internet. 

 

1.9. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI PUBLIC 

 

Directiva de Vehicule Ecologice şi Instrumentul GPP - APE (Achiziţii Publice Ecologice) 

 

Achiziţiile Publice Ecologice - APE (Green Public Procurement - GPP în engleza) sunt definite ca 
fiind „un proces prin care autorităţile publice încearcă să procure bunuri, servicii şi lucrări cu un 
impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viaţă, în comparaţie cu bunuri, servicii şi 
lucrări cu aceeaşi funcţie primară, care urmau să fie achiziţionate altfel.” 

Politica energetică 20-20-20 a UE a stabilit obiectivele pentru a atinge tintele privind diminuarea 
emisiilor de CO2 cu 20%, reducerea cu 20% a consumului de energie şi creşterea cotei energiei 
regenerabile în mixul de energie la 20% până în anul 2020. 

Pentru a sprijini totusi atingerea obiectivului de eficienţă energetică, directiva pentru servicii 
energetice 2006/32/CE a prevazut la art. 5 solicitarea pentru cumpărătorii publici să achiziţioneze 
produse şi servicii energetic eficiente. 

Comisia Europeană a început o serie de iniţiative privind APE. În anul 2008, a fost stabilit 
obiectivul de 50% (procentul de achizitii publice ecologice din total achiziţii publice) pentru anul 
2010, au fost publicate Instrumentele APE şi au fost stabilite o serie de cerinţe legislative: 

- Regulamentul nr. 106/2008: Regulamentul Energy Star (2008); 

- Directiva 2009/33/CE: Directiva privind Vehiculele Ecologice (2009); 

- Directiva 2010/30/UE: Directiva privind Etichetarea Energetică (2010); 

- Directiva 2010/31/UE: Performanta Energetică a Clădirilor (2010). 

În octombrie 2011, Comisia UE a publicat Manualul Achiziţiilor Publice Ecologice, ce oferă o 
introducere în APE. 

[Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 4-5.] 

 

Directiva 2009/33/CE privind Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
energetic eficiente vizează introducerea pe piaţa largă a vehiculelor ecologice. 

Directiva vizeaza vehiculele de transport rutier, acoperind autoturisme de pasageri (M1), vehicule 
comerciale uşoare (N1), vehiculele de marfă de mare tonaj (N2, N3) şi autobuze (M2, M3). 

Directiva prevede ca în cadrul deciziilor de cumpărare, să fie luat în considerare impactul energetic 
şi de mediu, raportate la activitatea vehiculelor pe parcursul duratei lor de viaţă. Analiza efectuata 
pe întreg ciclul de viaţă al vehiculelor, trebuie să includă consumul de energie, emisiile de CO2 şi 
emisiile de poluanţi reglementaţi precum NOx, NMHC şi particule în suspensie. Cumpărătorii pot 
lua în considerare şi alte efecte asupra mediului. 

În vederea indeplinirii cerintelor de mai sus sunt oferite două opţiuni: stabilirea de specificaţii 
tehnice pentru performanţa energetică şi de mediu sau includerea impactului energetic şi de mediu 
drept criterii de atribuire în cadrul procedurii de achiziţie. 
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Directiva defineşte în continuare norme comune pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al 
vehiculelor, care trebuie urmate atunci când vorbim de cuantificarea în bani a efectelor. Această 
internalizare a costurilor externe în cadrul achiziţiilor de vehicule noi va îmbunătăţi contribuţia 
sectorului de transport la politicile de mediu, climat şi energetice ale Comunităţii prin reducerea 
consumului de energie, a emisiilor de CO2 şi a emisiilor poluante. 

[Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 7.] 

 

Criteriile UE GPP (APE) privind Transportul furnizează specificatii care urmează să fie incluse 
în caietele de sarcini la achiziţiile publice ecologice ale vehiculelor. Documentul prevede că aceste 
criterii sunt complementare şi ar trebui să fie interpretate în coroborare cu Directiva 2009/33/CE; 
cu toate acestea, clasificarea pe categorii de vehicule în Toolkit-ul APE este uşor diferită în 
comparaţie cu Directiva: autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare, vehiculele şi serviciile de 
transport public, şi camioanele şi serviciile de colectare a deşeurilor. 

[Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 8.] 

 

Vehiculele pentru transportul public (achiziţiile publice de autobuze) 

 

Ca regula de bază (criterii de bază) vehiculele achiziţionate în scopul transportului public 
(autobuze), trebuie să respecte standardele de vehicule ecologice (EEV), care sunt definite în 
Directiva 2005/55/CE şi sunt alcătuite din criterii de mediu precum NOx, CO, NHMC, PM şi alte 
emisii. 

Pentru a îndeplini criteriile cuprinzătoare, autobuzele trebuie să fie conforme cu standardul EURO 
VI privind emisiile (așa cum sunt definite în Regulamentul Comisiei 582/2011/EU), precum şi cu 
alte cerinţe, cum ar fi: 

- locul de amplasare al conductei de evacuare (în altă parte decât pe uşa de pasageri); 

- utilizarea de uleiuri lubrifiante (de exemplu uleiurile lubrifiante de motor cu vâscozitate scăzută, 
spre exemplu, un aport de substanţe biodegradabile şi conţinut de carbon din materii prime 
regenerabile), şi 

- valoarea maximă a rezistenţei la rulare şi etichetă la pneuri (cu precizarea zgomotului de rulare) 
sa fie prestabilite. 

Se pot acorda puncte suplimentare, de exemplu, pentru utilizarea combustibililor alternativi 
(inclusiv pentru sisteme hibride), niveluri mai mici de emisie de zgomot decât cele cerute de lege, 
sistem de monitorizare a presiunii pneurilor şi gaze de aer condiţionat cu GWP (Potenţial de 
Încălzire Globală) mai scăzut de 2500 într-un orizont de timp de 100 ani. Puncte în plus se acordă 
şi pentru utilizarea în vehicul a materialelor reciclate sau regenerabile sau pentru deţinerea unui 
sistem de start şi oprire. 

În privinţa achiziţiei directe sunt necesare criterii similare pentru serviciile de furnizare a 
transportului public (autobuz). În plus faţă de criteriile de bază, cuprinzătoare şi de atribuire, 
Toolkit-ul APE prevede clauze de executare a contractului, cum ar fi: rapoarte cu privire la 
consumul de combustibil, instruirea şoferilor şi debarasarea corespunzătoare a uleiurilor lubrifiante 
şi a anvelopelor. 

[Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 11.] 
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Camioanele de colectare a deşeurilor 

 

Criteriile privind camioanele de colectare a deşeurilor sunt similare cu cele stabilite pentru 
autobuze. 

Diferenţa consta în acordarea unei importanţe reduse aerului condiţionat, având în vedere 
funcţionarea camioanelor (de obicei, noaptea sau dimineaţa devreme şi utilizarea probabilă a 
acestuia doar în cabina şoferului), precum şi excluderea GWP (Potenţialului de Încălzire Globală). 

Suplimentar, cerinţele privind emisiile de CO₂ nu sunt definite, ţinând cont de variaţia în dimensiuni 
şi caracteristicile vehiculelor. 

Criteriile de bază pentru camioanele de colectare a deşeurilor implică: 

- standardele pentru emisii EEV; 

- emisiile de zgomot sub 102 dB (A), inclusiv orice echipament de compactare (măsuri conform 
Directivei 2000/14/CE). 

Criteriile cuprinzătoare acoperă: 

- îndeplinirea standardelor EURO VI pentru emisii; 

- emisiile de zgomot sub 102 dB (A); 

- emisiile de poluant (CO, HC şi NOx şi PM) ale motoarelor separate pentru unităţile auxiliare; 

- rezistenţa în mers a anvelopelor şi zgomotul în mers. 

În mod similar vehiculelor de transport public, există clauze specifice de executare a contractului în 
privința furnizării de servicii de colectare a deşeurilor (de altfel criteriile de bază şi cuprinzătoare 
pentru servicii sunt aceleaşi). Clauzele presupun, de exemplu, rapoarte cu privire la consumul de 
combustibil, instruirea şoferilor şi înlăturarea corespunzătoare a uleiurilor lubrifiante şi a 
anvelopelor. 

[Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 11-12.] 

 

Clasificarea anvelopelor 

 

Anvelopele sunt responsabile pentru 20% pana la 30% din consumul de combustibil al vehiculelor. 
Prin urmare, achiziţionarea anvelopelor de bună calitate va permite un consum de combustibil 
considerabil redus şi, în consecinţă, sa fie produs mai puţin CO₂. 

Acesta este motivul din noiembrie 2012 se aplicată etichetarea energetică a pneurilor (ca urmare a 
Regulamentelor 1222/2009/EC şi 1235/2011/EU). Măsura se referă la anvelope specific montate 
pe vehicule de pasageri şi pe vehicule comerciale de mic şi mare tonaj. 

Eticheta oferă informaţii cu privire la rezistenţa de rulare a pneurilor (eficienţa privind consumul de 
combustibil), performanta aderenţei pe teren umed şi zgomotul extern de rulare. Rezistenţa la 
rulare şi aderenţa la terenul umed sunt evaluate de la A (cel mai bun) la G (cel mai slab). De 
exemplu, diferenţa dintre clasele de eficienta energetica E şi A privind consumul de carburant este 
de aproape 40% ! 
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Figura I.2 Etichetarea energetică a pneurilor 

Ghid de achiziție a vehiculelor utilizand criterii de eficiență energetică și ecologică, pag. 12.] 

 

1.10. . CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE 

 

- Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 33 /2007 privind modificarea și completarea 
Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351 /2004. (O.U.G. privind organizarea și 
functionarea ANRE); 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012; 

- Ordinul 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a 
utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; 

- Ordinul 11/2015 pentru aprobarea contractului - cadru de racordare la reţelele electrice de interes 
public; 

- Ordinul141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea 
tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; 

- Ordinul 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de 
racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament; 

- Ordinul 30/2013 - aprobarea Normei tehnice de racordare la retelele electrice de interes public 
pentru centralele electrice fotovoltaice; 

- Ordinul 29/2013 - privind modificarea și completarea Normei tehnice Conditii tehnice de 
racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene, aprobata prin 
Ordinul ANRE nr. 51/2009; 

- Ordinul 51 /2009 - Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru 
centralele electrice eoliene - Norma tehnica. 

 

 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ 

Pagina 21  

1.11. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 

- Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 33 /2007 privind modificarea și completarea 
Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351 /2004. (O.U.G. privind organizarea și 
functionarea ANRE); 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012; 

- Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004. 

 

1.12.  CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE 

 

- H.G.R. nr. 1535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor 
regenerabile de energie; 

- H.G.R. nr. 443 /2003 - privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile 
de energie, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 1429 /2004 - pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei 
electrice produse din surse regenerabile de energie; 

 - H.G. R. nr. 1892 /2004 - pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. R. nr. 750/2008 pentru aprobarea ,,Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea 
resurselor regenerabile de energie”, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 543/18.07.2008; 

 - H.G. R. nr. 1479/ 2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie; 

- H.G.R. 1661 /2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice 
și utilizarea resurselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010; 

- Lege nr. 220/2008 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie; 

- Legea nr. 139 din 07.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 474/09.07.2010; 

- Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

- Legea nr. 134 /2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 88 /2011 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de 
energie; 
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- Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea 
Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din 
surse regenerabile de energie; 

- O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; 

- O.U.G. nr. 57/2013 - privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

- O.U.G. nr. 88 /2011 - privind modificarea și completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), Bucureşti, 
2010. 

Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie sunt: 

 - integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional; 

 - diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor 
regenerabile simultan cu identificarea elementelor de cost şi eficienţă economică; 

 - promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului capitalului străin 
pe piaţa surselor regenerabile de energie; 

 - asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale; 

 - asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a localităţilor izolate prin valorificarea potenţialului 
surselor regenerabile locale. 

 

1.13. NOTĂ 
 

a) În realizarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, autoritățile locale vor lua în 
considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea consumului 
de energie, promovarea serviciilor energetice etc.  

b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de consistente astfel 
încât să contribuie la atingerea țintei naționale asumate de România, cât și la realizarea 
obiectivelor specifice din Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice.  

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să scoată în evidentă modul de 
conformare a măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile altor 
acte normative, cum sunt:  

- H.G.R. nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 
2013-2020-2030;  

- H.G.R. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică;  

- O.G.R. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 

- Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăţilor prestatoare de 
servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, aprobat 
prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/17.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I 
nr. 25 din data de 13.01.2015. 
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II. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 
 

2.1. LOCALIZAREA ORAȘULUI / LOCALITĂȚII  

 

Amplasamentul oraşului Balş în România 

 

În figura Figura II.1 şi în Figura II.2 este prezentat amplasamentul oraşului Balş în România. 

 

 
Figura II.1 Aşezarea geografică a oraşului Balș 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 9. 
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Figura II.2 Teritoriul administrativ al județului Olt 

Sursa: Consiliul Județean Olt, Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor - Județul Olt, pag. 8. 
 

Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia 

 

În figura Figura II.3 şi în Figura II.4 este prezentata Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, din 
care face parte şi oraşul Balş. 
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Figura II.3 Harta administrativa a Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia 

[http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/REGIUNEA-DE-DEZVOLTARE-SUD-VES19.php.] 

Regiunea Oltenia este situata în partea de sud-vest a României, cu o suprafata de 29.212 km2 
(rerezentand 12,25% din suprafata tarii, locul 7 din cele 8 regiuni) şi cuprinde cinci județe, 
respectiv: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinti şi Gorj şi coincide, în mare, cu vechea regiune istorica 
Oltenia, în limitele sale naturale: 

- fluviul Dunarea la Sud; 

- raul Olt (al treilea ca marime din Romania ) la Est; 

- Muntii Carpati la Nord şi Vest. 

Se învecineaza cu Bulgaria, Serbia şi cu regiunile Sud Muntenia, Centru Transilvania şi Vest 
Banatul. 

[Colegiul Director al FNME, Federatia Nationala Mine - Energie, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, pag. 1.] 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 județe (Dolj, 
Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2010, în 40 orașe, din care 11 
municipii, 408 comune și 2 070 sate. 

[ADR Regiunea Sud-Vest Oltenia, Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, pag. 6.] 
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Figura II.4 Cele opt regiuni de dezvoltare din România 

[Ruxandra Aelenei, Energy retrofitting the domestic built environment. a homeowners perspective a case study 
of Deva, Romania. Thesis, Radboud University - Nijmegen School of Management, Nijmegen Cardiff University - School 

of Planning and Geography, June 2015, pag. 36.] 
 

Județul Olt 

 

În conformitate cu art. nr. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional, ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea: 

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanta europeana; 

b) rangul I - municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european; 

c) rangul II - municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de 
localitati; 

d) rangul III - orase; 

e) rangul IV - sate resedinta de comuna; 

f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate apartinand municipiilor și oraselor. 

[Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.] 

În conformitate cu Legea nr. 351/20013 „orasul” este unitatea administrativ-teritoriala de baza 
alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai multe localitati, dintre care cel putin una 
este localitate urbana. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016. 
http://e-vulcan.ro/hcl/legea%2052/Eficienta%20energetica%202016%202022.pdf, pag. 20.] 

Localitatea Balş face parte din categoria oraselor. 
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În figura de mai jos este prezentata localizarea oraşului Balş în cadrul județului Olt. 

 

 
Figura II.5 Localizarea oraşului Balş în cadrul județului Olt 

Sursa: Plan Județean de Gestionare a Deseurilor - Județul Olt, pag. 161. 
 

Date privind amplasamentul oraşului Balş 

 

Localitatea:  Balş 

Județul: Olt 

Latitudine: 44º 21' N 

Longitdine: 24º 05' E 

Orașul Balș se află așezat în vestul județului Olt, la intersecția paralelei de 44º 21' latitudine 
nordică cu meridianul de 24º 05' longitudine estică, la contactul dintre Podișul Getic (Platforma 
Oltețului) și Câmpia Română (Câmpia Olteniei, respectiv Câmpia Romanaților), pe valea râului 
Olteț, la o altitudine medie de 136 m. 
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[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 10.] 

Oraşul Balş se află situat la contactul dintre Podişul Getic (Platforma Olteţului) şi Câmpia Română 
(Câmpia Romanaţilor), la ieşirea râului Olteţului din zona de podiş, într-o arie de intensă şi 
străveche circulaţie. S-a format prin contopirea mai multor localităţi rurale, atestate unele încă din 
Evul Mediu, în zona de confluenţă a Olteţului cu Geamărtălui şi pârâul Balşiţa.  

Construcţia şoselei Craiova - Slatina (actualul DN 65, în 1845) şi mai ales a căii ferate Piteşti - 
Slatina - Piatra Olt - Craiova (în 1875, pe vremea aceea calea ferată principală care făcea legătura 
între Bucureşti şi Craiova), prin Balş, a generat dezvoltarea micii aşezări care a primit statut urban 
încă din anul 1921.  

Oraşul Balş, situat la distanţă aproape egală de Craiova (25 km), principala metropolă a Olteniei şi 
de Slatina (26 km), reşedinţa judeţului Olt, şi-a conturat cu dificultate o arie de polarizare la limita 
judeţelor Olt (din care face parte) şi Dolj, în Podişul Getic, spre nord, şi spre Câmpia Romanaţilor, 
spre sud.  

Localizarea sa strategică pe una din liniile de forţă ale teritoriului Olteniei, pe traseul viitoarei 
autostrăzi Piteşti - Slatina - Craiova, ar putea determina o dezvoltare susţinută (şi sustenabilă) şi în 
viitor. În prezent, Balşul este cel mai mare oraş din judeţul Olt, după numărul de locuitori (conform 
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011), fiind depăşit doar de cele două centre urbane 
cu rang de municipiu, Slatina şi Caracal. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 5.] 

Orașul Balș se află la doar 18 km de Aeroportul Internațional din Craiova și la 214 km de principala 
poartă aeriană a României, Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, Otopeni. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 108.] 

Satele componente asimilate orașului Balș intra şi localitatile: Teiș, Româna, Vârtina. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 52.] 

În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - Secţiunea a IV-a - 
”Reţeaua de localităţi”, oraşul Balş intră în categoria localităţilor urbane de rangul III, care include 
toate oraşele (respectiv toate centrele urbane care nu au statut de municipiu). Conform propunerii 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la polii metropolitani și urbani 
pentru creșterea competitivității și coeziunii la nivel național prin intermediul proiectelor finanțate 
prin politica de coeziune, oraşul Balş ar intra în categoria polilor urbani (centrelor urbane) 
subregionali cu profil specializat și influență teritorială difuză, care reprezintă centre de atracție 
zonală. Oraşul Balş a fost inclus în categoria centrelor urbane care pot accesa fonduri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei economice şi sociale din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, pre-condiţia pentru 
accesare fiind elaborarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.), ceea ce deja s-a 
realizat.  

Datorită funcțiilor urbane complexe, oraşul Balş este și un important centru polarizator pentru 
partea nord-vestică a județului Olt. În aria sa de atracție se includ următoarele unități administrativ-
teritoriale (14 comune): Baldovineşti, Dobreţu, Iancu Jianu, Oboga, Morunglav, Bobiceşti, Bârza, 
Găvăneşti, Călui, Vulpeni, Pârşcoveni, Şopârliţa, Voineasa, Dobrun. Ca urmare a situării sale la 
limita dintre judeţele Olt şi Dolj, oraşul Balş exercită o anumită atracţie şi pentru unele localităţi 
rurale din judeţul Dolj, cum ar fi: Câmpeni, Pieleşti, Robăneştii de Sus, Popânzăleşti, Ungureni, 
Luncşoru. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 8.] 

În conformitate cu art. nr. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional, prin localităţi de rangul III se intelege oraşe. 

[Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.] 
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2.2. NOMINALIZAREA DEPARTAMENTULUI DIN CADRUL PRIMĂRIEI ȘI 
PERSOANA RESPONSABILĂ CU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 
NR. 121/2014 (MANAGERUL ENERGETIC LA ORAȘELE PESTE 20000 
LOCUITORI) 

 

Departamentului din cadrul primăriei cu 
responsabilitati pe linie de management 
energetic: 

 

Managerul energetic: În prezent nu exista un manager energetic la 
nivelul oraşului Balş 

Persoana responsabilă din cadrul primăriei 
cu pe linie de management energetic: 

 

 

2.3. DESCRIEREA (DACĂ EXISTĂ) SISTEMULUI DE BAZE DE DATE AL 
LOCALITĂȚII CU INFORMAȚII DESPRE CONSUMURILE DE ENERGIE 
ALE ACESTEIA  

 

Asa cum am precizat mai sus, pana în acest moment la nivelul Autoritatii Publice Locale a oraşului 
Balş nu a existat o strategie privind imbunatatirea eficientei energetice și, prin urmare, colectarea 
de date privind consumul energetic inregistrat la nivelul teritoriului s-a facut sporadic, fara 
continuitate, fara a exista un catalog al indicatorilor ce trebuiesc monitorizati, perioade clare de 
referinta sau o periodicitate de raportare a acestora. 

În lipsa asumarii obligativitatii pregatirii unui program de imbunatatire a eficientei energetice, în 
baza unui model cadru, care sa poata fi implementat și monitorizat în vederea intelegerii situatiei 
actuale și a progreselor facute în sensul imbunatatirii eficientei energetice, nu se poate cuantifica 
masura în care oraşul Balş a contribuit pana în prezent la indeplinirea Planului National de Actiune 
în Domeniul Eficientei Energetice pe care România și l-a asumat în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020. 

Interventiile locale menite sa imbunatateasca eficienta energetica la nivelul oraşului Balş au 
existat, dar în lipsa unei cadru de referinta, nu se poate cuantifica în ce masura interventiile 
realizate au contribuit la imbunatatirea eficientei energetice. Prin urmare, nu putem vorbi de 
existenta unui management energetic asumat la nivelul localitatii prin responsabilizarea unei 
echipe la nivelul aparatului administrativ care sa actioneze și sa gestioneze implementarea unor 
programe coerente pentru imbunatatirea eficientei energetice. 

În prezent la nivelul oraşului Balş exista doar o baza de date incompleta cu privire la consumurile 
energetice. 

 

2.4. NIVELUL DE PERFORMANŢĂ A MANAGEMENTULUI ENERGETIC ÎN 
LOCALITATE  

 

Managementul energetic are ca principal obiectiv, asigurarea unui consum judicios și eficient al 
energiei, în scopul maximizarii rezultatelor prin minimizarea costurilor energetice. 

Obiectivele secundare, rezultate în urma aplicarii unui program de management energetic, se 
refera la: 

- cresterea eficientei energetice și reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 
costurilor; 
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- realizarea unei bune comunicari între compartimente, pe problemele energetice specifice și 
responsabilizarea acestora asupra gospodaririi energiei; 

- dezvoltarea și utilizarea permanenta a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, 
raportarea acestor consumuri și dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor 
consumuri; 

- gasirea celor mai bune cai de a spori economiile banesti rezultate din investitiile în eficientizarea 
energeticã a proceselor specifice de productie, prin aplicarea celor mai performante solutii 
cunoscute la nivel mondial; 

- asigurarea sigurantei în alimentare a instalatiilor energetice. 

Nivelul de performanţă a managementului energetic în localitate se regăsește în ANEXA 1. 

 

2.5. DESCRIEREA SITUAŢIEI CONSUMURILOR ENERGETICE PUBLICE ȘI 
REZIDENŢIALE ALE LOCALITĂŢII  

 

Descrierea situaţiei consumurilor energetice publice și rezidenţiale a localităţii este prezentata în 
fișa din ANEXA 2. 

Notă: În baza prevederilor din Legea nr. 121/2014 cap. VIII art.17(3) companiile de distribuție sunt 
obligate să furnizeze datele necesare evaluării consumului de energie  

 

2.6. CONDIȚII CLIMATICE SPECIFICE  
 

Zona climatică: Zonarea climatică a teritoriului României, pentru perioada de 
iarnă, este dată ȋn SR 1907-1:2014. Conform acestui standard, 
localitatea se află amplasată ȋn zona a II-a climatică 

Temperatura exterioară 
convențională de calcul: 

Conform cu SR 1907-1:2014, temperatura exterioară 
convenţională, de calcul, pentru perioada de iarnă este Te = - 
15 oC. 

Zona eoliană: III, ȋn conformitate cu SR 1907-1:2014 

Viteza vântului de calcul: Conform cu SR 1907-1:2014, viteza vântului de calcul, pentru 
perioada de iarnă este v = 6 m/s. 

Perioada de încălzire: Furnizarea energiei termice pentru incalzire incepe atunci cand 
trei zile consecutiv temperatura medie exterioara scade sub 12 
oC. 

De regula instalatiile de incalzire centrala functioneaza în 
perioada 15 octombrie - 15 aprilie. 

184 zile de incalzire, ȋn conformitate cu STAS 4839/2014. 

Numărul de grade-zile: (3018 + 3028) / 2 = 3023 ȋn conformitate cu STAS 4839/2014 

 

Radiația solară globală înregistrează valori medii anuale de 125 kcal/cm2/an. Temperatura medie 
multianuală este puţin sub 11°C, temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este în jur de - 
3°C, iar cea a lunii celei mai calde (iulie) în jur de + 23 °C. Temperaturile minime absolute au fost 
în jurul valorii de - 35 °C, iar cele maxime absolute au depășit 41 °C. 
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[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 6.] 

„Regimul termic al aerului este strâns legat de condițiile generale ale părții de sud a Podișului 
Getic și ale Câmpiei Române, unde predomină climatul continental. 

De exemplu, în Piemontul Oltețului, temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 9 -10 ºC, iar 
spre sud, în Câmpia Română, au valori cuprinse între 10,5 ÷ 11 ºC. 

La Balș, se înregistrează o temperatură medie anuală de 10,6 ºC. 

Temperaturile medii lunare înregistrează valori variabile. Astfel, temperatura medie a lunii iulie este 
de + 22,8 ºC, iar a lunii ianuarie de - 2,8 ºC. 

Amplitudinea termică medie anuală este deci de 25,6 ºC și reprezintă indicatorul cel mai expresiv 
al gradului de continentalism al climei.”  

„Vara se caracterizează prin timp senin, uscat și călduros, în care perioadele de secetă sunt destul 
de numeroase, cu temperaturi extreme ce depășesc 40 ºC, ca urmare directă a valorilor ridicate 
ale bilanțului radiativ (120 kcal/cm2), a influenței maselor de aer continental uscat-fierbinte din est 
și a maselor de aer tropical din sud.”  

„Valorile cele mai mari ale mediilor zilnice, înregistrează vara peste + 25 ºC. În cazul încălzirii 
intense, vara, în zilele caniculare, se ating valori maxime de 30 ÷ 38 ºC. Au fost cazuri când 
valorile maxime zilnice au crescut la peste 40 ºC. 

Temperatura maximă înregistrată la 14 august 1959 la stația meteorologică Craiova a fost de + 
41,1 ºC, iar temperatura maximă înregistrată la stația Strehareț - Slatina a fost de +41 ºC, la 4 
august 1952 și la 14 iulie 2000. 

Temperatura minimă absolută a fost de - 31 ºC, înregistrată la stația meteo Slatina - Strehareț, la 
25 ianuarie 1942.” 

Menționăm că orașul Balș nu dispune de o stație meteorologică. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 15.] 

„Precipitațiile atmosferice prezintă aceeași influență continentală ca și temperatura aerului și ele 
cad mai mult sub formă de ploi în cea mai mare parte a anului, cantitatea medie anuală de 
precipitații atingând valori de 500-550 mm (46,3 l/m2/lună). Luna cu precipitații maxime este luna 
iunie, însă și toamna precipitațiile sunt abundente. 

Precipitații minime s-au înregistrat în luna octombrie 2001 (0,2 l/m2), iar maxima precipitațiilor s-a 
înregistrat în luna august 2002 (104,0 l/m2). 

În intervalul octombrie - februarie precipitațiile ating valori medii de 225 mm și cad în special sub 
formă solidă. Numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă nu depășește 50 zile pe an. Fenomenul 
cel mai caracteristic al iernilor este cel de viscol, care are loc de obicei sub influența Crivățului și se 
produce în timpul invaziilor puternice ale maselor de aer rece dinspre est și nord.”  

Ciclonii mediteraneeni determină modificări ale vremii în funcție de contrastul termic existent și de 
particularitățile geografice tipice zonei. Ei înrăutățesc simțitor vremea, producând precipitații 
abundente care depășesc 20 litri/m2 în 24 de ore. 

În primăvara anului 1971 timpul ploios s-a datorat unei puternice activități ciclonice deasupra 
Mediteranei, caracterizată prin contraste termice evidente care a determinat dezvoltarea mare pe 
verticală a norilor și precipitații deosebit de abundente care au produs inundații în lungul Oltului și 
Oltețului. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 15-16.] 
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2.7. DATE PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI, EVOLUȚIA FONDULUI DE 
LOCUINȚE ETC.  

 

Evoluția numărului populației 

 

Primele recensăminte care stabilesc populația exactă a orașului sunt efectuate în secolul al XIX-
lea. Astfel, în Catagrafia din 28 octombrie 1819 sunt cunoscute o serie de date importante: în Balș 
existau 378 familii, cu un număr de aproximativ 1890 locuitori. 

În Tabla de sumă a muncitorilor plugari, întocmită în 1831, întâlnim următoarele date despre 
populația Balșului, structurată pe cătune: „Corbeni - 49 familii, Vulpeanca - 125 familii, Bălșița - 36 
familii, Teiș - 49 familii, Vârtina - 133 familii, Măinești - 125 familii.” 

Aceasta înseamnă că acum două veacuri, Balșul avea o populație de ordinul miilor. 

Din Raportul Corpului geodezic al militarilor ruși, se arată că în anul 1832, Balșul era categorisit cu 
numele de „târg”, având un număr mare de locuitori. 

Satul Balș, avea în anul 1835, patru mahalale și anume: Podul cel Mare, Teiș, Mirila și Corbeni. 

Din Lista enoriașilor din satele județului Romanați, întocmită în 1842, de către subocârmuitorii de 
plăși ai județului în vederea stabilirii unor dări, rezultă că „în satul Vulpeanca- Balș, existau 197 
enoriași, adică 788 ÷ 795 locuitori, Bălșița - 49 enoriași, adică 164 ÷ 205 locuitori, Gorgănași, 19 
enoriași, respectiv 76 ÷ 95 de suflete și Teișu - 70 de enoriași, revenind 280 ÷ 350 locuitori.” 

Astfel, în anul 1842, localitatea Balș avea 327 capi de familie, adică 1635 de locuitori. 

„În anul 1864, localitatea Balș avea 350 de case cu un număr de 1750 locuitori, ajungând în anul 
1872 la circa 1950 locuitori, iar în 1884 la 2500 locuitori.”  

Această creștere a numarului populației, se datorează și faptului că localitatea Balș îndeplinea, pe 
lângă funcția economică și pe cea politico-administrativă, cu întreaga rețea de unități caracteristice 
unei reședințe de Plasă a județului Romanați. 

Astfel, „răspunzând la Ordinul Prefecturii județului Romanați, Plasa Balș comunica în 1884 că are 
o populație de 2500 de locuitori.” 

În anul 1898, Dicționarul geografic al județului Romanați indică următoarea situație a numărului de 
locuitori: „Balșul cu 2021 locuitori, din care 1025 bărbați și 996 femei, compusă din satele: Vârtina, 
Corbeni și Româna.” 

În 1898, în Balș, din cei 2021 locuitori, 514 erau capi de familie și 439 contribuabili. 

Transformările social-economice de la începutul secolului XX, s-au răsfrânt și asupra creșterii 
numărului populației. „În anul 1908, erau 3387 locuitori, în anul 1912 erau 3400 locuitori (din 
care1768 bărbați și 1632 femei), 663 clădiri locuite, 45 clădiri nelocuite, 805 gospodării.” 

După primul război mondial se va observa o creștere a numarului populației, dar fără a depăși 
caracterul de „lent”(în anul 1921 erau 5000 de locuitori în Balș). 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 42-44.] 

În perioada 1930-2011, populația orașului Balș a avut o evoluție constant pozitivă până în anul 
1992, dar cu o creștere evident mai pronunțată în perioada 1966-1992, când numărul de locuitori 
aproape că s-a triplat. După anul 1992, populația a început să scadă într-un ritm destul de 
accelerat, asemănător cu cel al creșterii anterioare, astfel că, practic, la recensământul din anul 
2011, populația orașului a fost doar cu puțin mai ridicată decât în anul 1977. Factorii de creștere a 
numarului populației în perioada anilor 1966-1992 au fost compensați de factorii de declin ulteriori. 
Astfel, industrializarea și crearea de noi locuri de muncă pentru tineri au determinat un spor 
migratoriu pozitiv, la care s-a adăugat și sporul natural ridicat, care au făcut ca numărul de locuitori 
să crească treptat până în anul 1992.  
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Rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei din anul 2011 indică o populaţie 
stabilă a orașului Balș de 18.164 locuitori, respectiv 4,2% din populaţia judeţului Olt. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 7.] 

Pe de altă parte, reducerea substanțială a locurilor de muncă în industrie, falimentul sau 
restructurarea anumitor unități industriale, criza economică generalizată din perioada de tranziție, 
au determinat în perioada de după 1990 o emigrație tot mai semnificativă, atât spre alte regiuni ale 
țării, cât și spre exterior, în special a populației tinere, ceea ce a afectat și rata natalității și a 
determinat un declin accentuat, care continuă să se manifeste nu doar la nivelul orașului, ci și al 
județului, al regiunii și al țării. 

Scăderea demografică a orașului Balș între ultimele două recensăminte, cel din 2002 și cel din 
2011, a fost de 14,6 %, mai ridicată decât cea de la nivelul județului Olt (10,8%) sau de la nivelul 
întregii țări (7,2 %). Acest fapt este întâlnit și în cazul altor localități urbane, scăderea mai 
accentuată a numarului populației din mediul urban fiind parțial explicabilă prin migrația mai 
intensă, atât spre alte țări (ca urmare a unei mai bune informări, dar și a unei mai bune pregătiri 
profesionale), cât și spre alte părți ale României, spre orașele mai importante (Craiova, Slatina, 
Pitești, București) și chiar spre mediul rural, fiind bine pus în evidență fenomenul remigrației urban-
rural, în special spre comunele limitrofe orașelor, cu standarde mai ridicate de viață (datorită 
conexiunii la infrastructurile tehnice urbane), dar cu costuri mai scăzute de întreținere. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 9-11.] 

La recensământul populaţiei din anul 2002, în oraşul Balş au fost înregistraţi 21.194 locuitori, din 
care 10.028 bărbaţi şi 11.166 femei, oraşul propriu-zis numărând 19.231 locuitori, iar în cartierele 
componente existau 444 locuitori în Româna, 795 locuitori în Corbeni, 724 locuitori în Teiş. 

„În anul 2004, oraşul Balş avea 22.393 locuitori (10.977 M, 11.416 F), 7591 locuinţe (263.101 m2 
suprafaţă locuibilă), 5126 salariaţi (2707 în industrie, 107 în construcţii, 2 în agricultură, 663 în 
comerţ, 49 în activităţi financiar-bancare, 114 în administraţia publică, 648 în învăţământ, 417 în 
sănătate şi asistenţă socială).” 

În anul 2005, Balşul avea o populaţie de 22.192 locuitori (10.865 M, 11.327 F). 

La Recensământul din anul 2011 - rezultate preliminare aveam: 6174 gospodarii şi 16.840 locuitori 
- populaţie stabilă, din care 16.675 ortodocşi, 30 baptişti, 28 penticostali, 37 adventişti de ziua a 
şaptea, 50 alte religii, 4 fără religie, 6 atei, 5 nedeclaraţi. 

În anul 2011, din totalul populaţiei stabile din oraşul Balş (16.840 locuitori), 16.452 vorbeau ca 
limbă maternă limba română, 3 limba maghiară, 378 limba romani, 6 alte limbi materne. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 7.] 

În Tabel II.1 şi în Figura II.6 este prezentata evolutia numarului populatiei din oraşul Balş în 
perioada anilor 1819-1921. 

 

Anul Numarul populatiei 

1819 1890 

1842 1635 

1864 1750 

1872 1950 

1884 2500 

1898 2021 
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1908 3387 

1912 3400 

1921 5000 

Tabel II.1 Evolutia numarului populatiei din oraşul Balş în perioada anilor 1819-1921 
Sursa: INS 

 

 
Figura II.6 Evolutia numarului populatiei din oraşul Balş în perioada anilor 1819-1921 

Sursa: INS 
 

În Figura II.7 este prezentata populaţia la nivel de localitate, Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 
2014, iar în Figura II.8 este prezentata populaţia la nivel de localitate, judeţul Olt, în anul 2014. 
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Figura II.7 Populaţia la nivel de localitate, Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2014 

Sursa: Sorin Ilie, Gabriela Mitran, Viorel Nicolae, Rodica Niculescu, Doru-Nicolae Stănescu. Studiu privind 
transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, pag. 71. 
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Figura II.8 Populaţia la nivel de localitate, judeţul Olt, în anul 2014 

Sursa: Sorin Ilie, Gabriela Mitran, Viorel Nicolae, Rodica Niculescu, Doru-Nicolae Stănescu. Studiu privind 
transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, pag. 69. 
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În figura urmatoare este prezentata evolutia numarului populatiei pentru orașul Balș în perioada 
anilor 1930-2011. 

 
Figura II.9 Dinamica populației orașului Balș în perioada anilor 1930-2011 

Sursa: Wikipedia, Balș, disponibil la https://ro.wikipedia.org/wiki/Bal%C8%99 

În Tabel II.2 şi în Figura II.10 este prezentata evolutia numarului de locuitori în oraşul Balș, în 
perioada anilor 1992-2015. 

Anul Numarul populatiei 

  loc. 

1992 24134 

1993 24277 

1994 24355 

1995 24255 

1996 24246 

1997 24095 

1998 23901 

1999 23860 

2000 23733 

2001 23551 

2002 23419 

2003 23295 

2004 23226 

2005 23110 

2006 23088 

2007 22909 
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2008 22705 

2009 22401 

2010 22243 

2011 22060 

2012 21892 

2013 21612 

2014 21494 

2015 21386 

Tabel II.2 Evolutia numarului de locuitori în oraşul Balș, în perioada anilor 1992-2015 
Sursa: INS 

 

 
Figura II.10 Evoluţia numarului populaţiei oraşului Balș în perioada anilor 1992-2015 

Sursa: INS 
 

Densitatea urbană 

 

Densitatea populaţiei reflectă gradul de încărcătură umană al unui teritoriu şi reprezintă un 
indicator privind presiunea societăţii asupra mediului şi pune în evidenţă capacitatea acestuia de a 
răspunde necesităţilor acesteia. 

 

În România la data de 1 iulie 2005, densitatea medie a populaţiei era de 90,7 locuitori/km2, cu 
variaţii semnificative de la 8,1 între densitatea populaţiei din mediul rural (47 locuitori/km2) şi 
densitatea populaţiei în mediul urban (383 locuitori/km2). 

[Guvernul României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, decembrie 2005, pag. 8.] 

Densitatea și structura populației constituie o problemă cu implicații sociale multiple în orice 
așezare de tip urban. Distribuția în teritoriu a populației este influențată de factorii social-
economici, nivelul industrializării și urbanizării, modul de valorificare a terenurilor, precum și de o 
serie de factori naturali. 
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De-a lungul timpului, densitatea populației (raportul dintre populație și suprafața ocupată) în oraşul 
Balș, a înregistrat o creștere continuă. Datorită condițiilor istorico-sociale în care a apărut orașul, 
se constată unele particularități și anume: fiind format din sate și cătune ce au intrat în componența 
sa, există suprafețe întinse de terenuri ocupate de curți și grădini, deci o densitate mică a clădirilor, 
cu consecințe directe asupra densității populației. 

Densitatea populației în orașul Balș, este de peste 400 loc./km2, oscilând în funcție de evoluția 
numărului de locuitori.  

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 47-48.] 

Oraşul Balş este situat în partea de vest a judeţului Olt şi se întinde pe o suprafaţă de 37 km2, de o 
parte şi de alta a cursului râului Olteţ. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020, Balș 2014, pag. 1.] 

Suprafaţa totală a oraşului Balş este de 37 km2 (4113 ha, din care 701 ha intravilan). 

[ANEXA la HCL nr.58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 2.] 

În Figura II.11 este prezentata densitatea populaţiei la nivel de localitate, Regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în anul 2014, iar În Figura II.12 este prezentata densitatea populaţiei la nivel de localitate, 
Judeţul Olt, în anul 2014. 

 

 
Figura II.11 Densitatea populaţiei la nivel de localitate, Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2014 

Sursa: Sorin Ilie, Gabriela Mitran, Viorel Nicolae, Rodica Niculescu, Doru-Nicolae Stănescu. Studiu privind 
transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, pag. 79. 
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Figura II.12 Densitatea populaţiei la nivel de localitate, Judeţul Olt, în anul 2014 

Sursa: Sorin Ilie, Gabriela Mitran, Viorel Nicolae, Rodica Niculescu, Doru-Nicolae Stănescu. Studiu privind 
transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, pag. 83 

 

În Tabel II.3 este prezentata densitatea urbană a oraşului Balş, în perioada anilor 1992-2015. 
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Anul 
Numarul 
populatiei 

Suprafata 
intravilana 

Densitatea 

  loc. km
2
 pers./km

2
 

1992 24134 6,37 3789 

1993 24277 6,37 3811 

1994 24355 6,37 3823 

1995 24255 6,37 3808 

1996 24246 6,37 3806 

1997 24095 6,37 3783 

1998 23901 6,37 3752 

1999 23860 6,37 3746 

2000 23733 6,37 3726 

2001 23551 6,37 3697 

2002 23419 6,37 3676 

2003 23295 6,37 3657 

2004 23226 6,37 3646 

2005 23110 6,73 3434 

2006 23088 6,73 3431 

2007 22909 6,73 3404 

2008 22705 6,73 3374 

2009 22401 6,73 3329 

2010 22243 6,73 3305 

2011 22060 6,73 3278 

2012 21892 6,73 3253 

2013 21612 6,73 3211 

2014 21494 6,73 3194 

2015 21386 6,73 3178 

Tabel II.3 Densitatea urbană a oraşului Balş, în perioada anilor 1992-2015 
Sursa: INS 

 

În Tabel II.4 este prezentata densitatea urbană a oraşului Balş, în perioada anilor 2012-2014. 
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Nr. Indicator An Valoare 

 crt.   2012 2013 2014 medie 

1 Număr de locuitori 21612 21494 21386 21497 

2 
Suprafața intravilanului localității 
(km2) 

6,73 6,73 6,73 6,73 

3 Densitatea urbană (pers/km2) 3211 3194 3178 3194 

Tabel II.4 Densitatea urbană a oraşului Balş 

Fondul locativ 

 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 
2011, la nivelul oraşului Balş existau 2.915 clădiri cu locuinţe, care găzduiau 6.174 de gospodării 
ale populaţiei. Numărul mediu al persoanelor dintr-o gospodărie era de 2,71, foarte apropiat de 
media județului Olt, de 2,74. Numărul locuințelor convenționale era, conform Recensământului din 
anul 2011, de 7.700, din care 7.686 de locuințe (99,8 %) erau în proprietate privată, 12 (0,2%) erau 
proprietate de stat, iar alte 2 locuințe erau în proprietate privată de grup sau a unei asociații.  

Comparativ cu Recensământul din anul 2002, numărul clădirilor cu locuințe a crescut cu doar 
0,3%, de la 2.907 la 2.915, dar, în mod paradoxal, numărul locuințelor a crescut mult mai 
semnificativ, cu 2,4%, de la 7.521 de locuințe convenționale în anul 2002 la 7.700 locuințe 
convenționale în anul 2011. În anul 2002, cele 7.521 locuințe aveau o suprafață desfășurată de 
259.486 m2. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 20.] 

Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 
indică faptul că 80,9% dintre locuinţele din oraşul Balş dispun de alimentare cu apă, 77,3% de 
canalizare, 99,3% de instalaţie electrică, iar 50,4% de încălzire centrală. Pe de altă parte, 73,2% 
dintre locuinţe sunt dotate cu baie în locuinţă, iar 89,3% cu bucătărie. Nivelul de dotare al 
locuinţelor cu instalaţii şi dependinţe a crescut în ultima perioadă, fiind cu mult peste media 
judeţeană, regională şi naţională. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 21.] 

În Tabel II.5 si în Figura II.13 este prezentata evolutia fondului locative din cadrul oraşului Balş, în 
perioada anilor 1990-2014. 

 

Anul Numar de 
locuinte 

Suprafata 
locuintelor 

Suprafata medie 
a unei locuinte 

Numarul 
populatiei 

Numar de 
locuitori pe 

locuinta 

buc. m2 m2/locuinta loc. locuitori/locuinta 

1990 6.942 205.000 29,5     

1991 7.208 230.000 31,9     

1992 7.272 232.000 31,9 24.134 3,32 

1993 7.297 233.000 31,9 24.277 3,33 
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1994 7.311 234.000 32,0 24.355 3,33 

1995 7.313 234.507 32,1 24.255 3,32 

1996 7.322 234.850 32,1 24.246 3,31 

1997 7.334 235.889 32,2 24.095 3,29 

1998 7.351 236.576 32,2 23.901 3,25 

1999 7.373 237.903 32,3 23.860 3,24 

2000 7.362 238.863 32,4 23.733 3,22 

2001 7.521 259.486 34,5 23.551 3,13 

2002 7.566 262.020 34,6 23.419 3,10 

2003 7.591 263.101 34,7 23.295 3,07 

2004 7.663 266.159 34,7 23.226 3,03 

2005 7.678 267.329 34,8 23.110 3,01 

2006 7.693 267.971 34,8 23.088 3,00 

2007 7.696 268.346 34,9 22.909 2,98 

2008 7.702 268.876 34,9 22.705 2,95 

2009 7.709 269.296 34,9 22.401 2,91 

2010 7.715 269.543 34,9 22.243 2,88 

2011 7.890 352.590 44,7 22.060 2,80 

2012 7.928 355.935 44,9 21.892 2,76 

2013 7.953 358.815 45,1 21.612 2,72 

2014 7.958 359.238 45,1 21.494 2,70 

Tabel II.5 Evolutia fondului locativ din cadrul oraşului Balş, în perioada anilor 1990-2014 
Sursa: INS 

 

Din tabelul de mai sus rezulta faptul ca în perioada anilor 1990-2014 a crescut numarul de 
locuinte, suprafata locuintelor si suprafata unei locuinte, dar a scazut numarul populatiei precum si 
numarul de persoane per locuinta. 
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Figura II.13 Evolutia numarului de locuinte din cadrul oraşului Balş, în perioada anilor 1990-2014 

Sursa: INS 
 

2.8. MODALITATEA DE ASIGURARE A ALIMENTĂRII CU ENERGIE 
(TERMICĂ, GAZE NATURALE, ELECTRICĂ)  

 

Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie termică 

 

Încălzirea zonelor de locuinţe şi a instituţiilor, se realiza înainte şi după 1990, în sistem centralizat, 
agentul termic fiind apa fierbinte furnizată de la Centrala electrică de termoficare (CET), a oraşului. 

Distribuirea centralizată a energiei termice se face numai în partea estică a oraşului. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

În anii 2002-2004 în oraşul Balş energia termica era produsa de SMR S.A. cu ajutorul a 2 instalatii 
CAF 5 cu o putere termica de 50 Gcal/h. Combustibil utilizat: pacura cu continut de sulf sub 1 % şi 
gaze naturale. 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Evolutia factorilor de mediu în anul 2002 - IPM Slatina, pag. 81-82.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Evolutia factorilor de mediu în jud.OLT - 2003, 130-131.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Evolutia factorilor de mediu în jud.Olt - 2004, pag. 100.] 

În anii 2005-2007 în oraşul Balş energia termica era produsa de Aquatrans SA prin cinci centrale 
termice de cartier, combustibilul utilizat fiind gazul metan. 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2005, pag. 190.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediul în județul Olt - anul 2006, pag. 197.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2007, pag. 227.] 

Inițial, combustibilii folosiți erau cei lichizi, gazoși și solizi, dar treptat, odată cu racordarea orașului 
Balș la sistemul național de gaz metan, ponderea combustibilului gazos a crescut foarte mult. 
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Rețeaua de termoficare a ajuns în 1992, la o lungime de 20 km, numărul locuințelor racordate la 
rețea fiind de 4448 (61,6%). 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 59.] 

În principal, alimentarea cu energie termică a orașul Balș se face cu ajutorul unor centrale termice 
de cvartal alimentate cu gaze naturale sau CLU. Ele sunt amplasate în centrul de greutate termic 
al cartierelor sau ansamblurilor de blocuri, ţinând seama și de posibilităţile de spaţiu, de cuplare cu 
clădirile existente și de etapizarea construcţiilor. 

 

 
Figura II.14 Evoluția productiei de energie termica distribuita (Gcal) în orașul Balș în perioada anilor 2007-2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date Tempo Online (2014) 
 

Reţelele termice exterioare sunt amplasate în canale termice si sunt surse importante de pierderi 
de căldură, de scădere a randamentului și implicit de disconfort pentru locatari. Izolaţia termică 
insuficentă, deteriorată sau lipsă, pierderile de agent termic greu de depistat și remediat în timp 
util, dezechilibrarea reţelelor prin adăugarea de noi consumatori sau scoaterea diafragmelor de 
reglaj sunt cauzele majore ale acestor pierderi de căldură. Până la echilibrarea și îmbunătățirea 
sistemului de alimentare cu energie termică, soluţia cea mai viabilă pentru obiectivele propuse 
rămânea producerea în sistem propriu a energiei termice cu ajutorul centralelor termice individuale 
funcționând cu gaze naturale.  

În acest context, majoritatea locuitorilor din oraşul Balș s-au debranșat de la rețeaua centralizată 
de termoficare, iar consumul de energie termica a scăzut exponențial, de peste 12 ori, de la 3265 
Gigacalorii în anul 2007 la doar 266 Gigacalorii în anul 2012.  

În aceste condiții, funcționarea sistemului de termoficare la parametri normali de eficiență 
economică este nerealistă. În contextul debranșării de la sistemul centralizat de termoficare, dar și 
a numărului mare de locuințe care nu dispun de sisteme centralizate de încălzire, locuitorii din 
oraşul Balș utilizează cantități semnificative de combustibili solizi pentru încălzire (circa 1.500 
t/lemn și 510 t/cărbune/an, conform Bilanțului de Mediu al Primăriei Balș). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 64-65.] 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 109.] 

La Recensământul din octombrie 2011- rezultate preliminare, 3884 locuințe (50,4%) aveau 
încălzire centrală. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 59.] 
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În Tabel II.6 şi în Figura II.15 este prezentata evolutia consumului de energie termica din oraşul Balş 
în perioada anilor 1993-2014. 

 
 

 
 

Anul Consumul anual de energie 
termica 

  Gcal/an 

1993 23956 

1994 23955 

1995 27181 

1996 33657 

1997 42810 

1998 53160 

1999 31851 

2000 27357 

2001 23541 

2002 14319 

2003 4188 

2004 15437 

2005 13683 

2006 8210 

2007 3265 

2008 1789 

2009 1152 

2010 1132 

2011 1076 

2012 266 

2013 223 

2014 234 

Tabel II.6 Evolutia consumului de energie termica din oraşul Balş în perioada anilor 1993-2014 
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Figura II.15 Evolutia consumului de energie termica pentru municipiul Balş în perioada anilor 1993-2014 

Sursa: Intocmit de catre autor pe baza dadelor preluate de la INS 
 

Modalitatea de asigurare a alimentării cu gaze naturale 

Racordarea orașului Balș la rețeaua națională de distribuție a gazelor naturale (gaz metan), s-a 
realizat în anul 1987, ajungând în anul 1992 la o lungime de 5,6 km în intravilan, cu extindere 
continuă. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 59.] 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

În orașul Balș, alimentarea cu gaze naturale se realizează de către DISTRIGAZ SUD SA, formația 
operativă de lucru nr. 4.  

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 63-64.] 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

În perspectiva extinderii teritoriale și demografice a orașului, gazele naturale vor reprezenta o 
resursă energetică importantă, ieftină și accesibilă atât consumatorilor casnici, cât și agenților 
economici.  

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din 
reţea şi direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii 
dintr-o localitate, începând de la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către 
furnizori, până la punctele de branşare a consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care 
sunt exploatate. Nu se include lungimea branşamentelor şi lungimea conductelor magistrale de 
transport. 

Lungimea rețelei de distribuție a gazelor din orașul Balș a cunoscut variații reduse în perioada de 
analiză, 2007-2012. Astfel, rețeaua s-a extins de la 34,3 km (în anii 2007-2009) la 34,5 km în anul 
2010, după care a scăzut la 34 km în anul 2011, revenind la valoarea inițială de 34,3 km în anul 
2012.  
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Figura II.16 Evoluția lungimii conductelor de distribuție a gazului în orașul Balș în perioada anilor 2007-2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date Tempo Online (2014) 
 

Gazele naturale distribuite reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor, prin 
reţele de distribuţie (inclusiv gazele consumate de unitatea distribuitoare). 

Pe de altă parte, consumul de gaze naturale a înregistrat fluctuații mai evidente, atingând un 
maxim în anul 2008, când s-au consumat 5 378 000 metri cubi de gaze naturale și un minim în 
anul 2012, când consumul înregistrat a fost de doar 4 852 000 metri cubi, o scădere de 
aproximativ 10 %, pe fondul crizei economice.  

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 63-64.] 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 108.] 

 

 
Figura II.17 Evoluția consumului de gaze naturale în orașul Balș în perioada anilor 2007-2012, în mii m3 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date Tempo Online (2014). 
[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 63-64.] 

 

În prezent, în oraşul Balş, reţeaua de gaze naturale are o lungime de 39,3 km şi 3227 mii Nm3/an 
gaze natural distribuite. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

 

Pentru a analiza evoluţia sistemului de distribuţie de gaze naturale în oraşul Balş, au fost prelevate 
din Fişa localităţii datele de referinţă pentru perioada anilor 2000-2014, conform specificaţiilor din 
Tabel II.7 şi figura 2.18. 
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Nr. 
crt. 

U.
M. 

Denumire Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

1 mii 
m3 

Gaze 
naturale 
distribuite 
- total 

41145 35261 
1272

8 8924 32436 6726 5553 4890 5378 5007 5286 5280 4852 4669 4477 

2 mii 
m3 

Gaze 
naturale 
distribuite 
- uz 
casnic 20148 8596 3124 3482 3135 3395 3195 3227 3866 3709 3977 3891 3669 3564 3520 

3 mii 
m3 

Gaze 
naturale 
distribuite 
- 
consumat
ori 
noncasnici 

20.99
7 

26.66
5 9.604 

5.44
2 

29.30
1 

3.33
1 

2.35
8 

1.66
3 

1.51
2 

1.29
8 

1.30
9 

1.38
9 

1.18
3 

1.10
5 957 

4 

  

Pondere 
consum 
casnic 49% 24% 25% 39% 10% 50% 58% 66% 72% 74% 75% 74% 76% 76% 79% 

5 

  

Pondere 
consum 
noncasnic 

51% 76% 75% 61% 90% 50% 42% 34% 28% 26% 25% 26% 24% 24% 21% 

6 km Lungimea 
totala 
simpla a 
conductel
or de 
distributie 
a gazelor                               

7 km Lungimea 
totala a 
conductel
or de 
distributie 
a gazelor 

22,3 26,5 28,4 31,6 33,9 33,9 34,3 34,3 34,3 34,3 34,5 34 34,3 34,5 34,6 

Tabel II.7 Evoluţia distribuţiei de gaze naturale din oraşul Balş în perioada anilor 2000-2014 
Sursa: INS, Fişa localităţii, oraşul Balş 
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Figura II.18 Volumul de gaze naturale distribuite în oraşul Balş, în perioada anilor 2000 - 2014 

Sursa: INS 

Figura urmatoare prezinta harta Sistemului Naţional de Transport al Gazelor. 

 
 

Figura 2.19 Harta Sistemului Naţional de Transport al Gazelor 
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[România: profil de ţară, http://www.blackseaog.com/ro/romania-profil-de-tara/.] 

Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie electrică 

  

La recensământul din anul 2011 - rezultate preliminare, 7645 locuinţe (99,3%) aveau instalaţie 
electrică. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

Orașul Balș este racordat în întregime la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Distribuția și 
furnizarea energiei electrice este asigurată de ELECTRICA S.A. Conform Bilanțului de mediu al 
Primăriei Balș pe anul 2012, consumul anual de energie electrică al orașului este de circa 380 
GWh/an.  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, 99,3% 
din totalul locuințelor din orașul Balș erau conectate la rețeaua electrică. Celelalte locuințe, în 
proporție de sub 1%, reprezintă cazuri izolate, de locuințe care sunt utilizate doar temporar sau 
care sunt abandonate, la care se adaugă un număr foarte redus de cazuri de debranșare de la 
rețeaua de energie electrică.  

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 66.] 

 

Figura urmatoare prezinta reteaua electrica de transport din Romania. 

 

 
Figura II.19 Reteaua electrica de transport din Romania 

[Productie, transport şi distributie energie electrica în Romania, https://coproform.wordpress.com/.] 

 

2.9. UTILIZAREA ȘI NIVELUL DE DEZVOLTARE AL DIVERSELOR MODURI 
DE TRANSPORT ÎN LOCALITATE  

 

Lungimea totală a străzilor din municipii și oraşe (km) exprimă lungimea drumurilor amenajate în 
cuprinsul localităţii care asigură circulaţia între diverse părţi ale acesteia, inclusiv drumurile 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  

 

 

Cap. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 

Pagina 52  

naţionale şi locale din oraşul respectiv, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminţi. Se includ şi căile 
carosabile din ansamblurile noi de locuit, dacă au denumire. 

Rețeaua stradală are o lungime totală de 55,5 km (2012), din care 37 km sunt străzi orășenești, 
10,6 km sunt drumuri naționale (DN 65) care strabat orașul, iar 7,9 km sunt drumuri comunale. Din 
lungimea totală a rețelei rutiere, 39 km erau modernizați la sfârșitul anului 2012, restul fiind pietruiți 
sau balastați.  

Reteaua de baza a cailor de circulatie din oraş este ortogonal-radiala. Lățimea medie a străzilor 
este de 6 m și corespunde, în mare parte, volumului existent, structurii și caracterului direcțiilor de 
deplasare.  

Aceste străzi facilitează totodată accesul rapid la toate zonele industriale și de prestări servicii 
existente în oraș.  

Partea de est a orașului este caracterizată prin blocurile de locuințe (aproximativ 5000 de 
apartamente) și are o rețea de alei carosabile și pietonale dezvoltată. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 59.] 

 

 Transportul local de călători 

 

Transportul public urban - este asigurat de microbuze şi taxiuri particulare. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 

 

Serviciul public de salubritate 

 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 
224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor. 

 

Serviciul de colectare, transport, depozitare şi salubrizare stradala şi a locurilor publice - se 
realizeaza de catre SC SALUBRIS SA. 

• Gunoi stradal 600 m3. 

• Gunoi menajer de la gospodarii individuale 300 m3. 

• Gunoi menajeri de la blocuri locuinte 7.690 m3. 

• Cantitatea anuala colectata 9.000 m3. 

[Primaria Bals.] 

 

Transportul în regim de taxi 

 

Transportul public urban - este asigurat de microbuze şi taxiuri particulare. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 

 

 Pentru descrierea modului de gestionare a serviciilor de utilități publice se va bifa situația care vă 
reprezintă, în Tabel II.8 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 

Pagina 53  

 

Servicii utilități 

publice 
Modul de gestionare a serviciului 

Indicatori de eficiență 
energetică stipulați 

prin contract 

 
Contract de delegare 

a gestiunii 

Serviciului public 

Gestiune directă 
prin departamentele 

primăriei 

DA 
Precizați 

indicatorul 

NU 

Iluminat Public     

Alimentare cu  apă și 
de canalizare AQUATRANS S.A. Balş   x 

Alimentare cu  

energie termică 
AQUATRANS S.A. Balş   x 

Transport public Transportul public urban - 
este asigurat de 

microbuze şi taxiuri 
particulare. 

  x 

Clădiri publice     

Clădiri individuale     

Tabel II.8 Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice 

 

În oraşul Balş, alimentarea cu apa se realizeaza de catre Aquatrans Balş S.A., regie autonoma 
aflata în subordinea Consiliului Local Balş. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

AQUATRANS S.A. Balş are ca obiect de activitate alimentarea, canalizarea şi termoficarea 
oraşului Balş. 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2009, pag. 124.] 

Serviciul de colectare, transport, depozitare şi salubrizare stradala şi a locurilor publice - se 
realizeaza de catre SC SALUBRIS SA. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

Transportul public urban - este asigurat de microbuze şi taxiuri particulare. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 
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III. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI 
ENERGETICE - DATE STATISTICE 

 

În cadrul acestei etape pregătitoare este necesară crearea unei baze de date cu informații în 
domeniul eficienței energetice și sunt derulate etape de instruire ale persoanelor care vor fi 
implicate în procesul de dezvoltare, de management și de punere în aplicare a programului. 

Pentru demararea planului de actiune aferent fiecarui proiect identificat, trebuie indeplinite o serie 
de conditii esentiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementarii legate de etapizare, 
finantare, coordonare intre parteneri, etc. Conditiile ce vor fi enuntate în continuare sunt rezultatul 
experientelor similare din Europa, care în ciuda diferentelor de abordare, de dimensiune, surse de 
finantare, au avut cateva conditii comune de implementare a operatiunilor. Luate pe rand, fiecare 
presupune o serie de actiuni preliminare, care conduc la formularea unor planuri de actiune, pe 
termen scurt, în vederea demararii procesului de implementare a strategiei. 

 

Conditia 1: Existenta unei strategii de imbunatatire a eficientei energetice acceptate de 
comunitate și aprobate de Consiliul Local 

Pentru implementarea strategiei este necesara dezbaterea și acceptarea acesteia de catre factorii 
de decizie ai orasului. Participarea altor factori interesati, precum comunitatea oamenilor de 
afaceri, mediul academic, sectorul non-guvernamental, este, de asemeni, utila, în sensul sustinerii 
proiectelor și contributiei lor în procesul implementarii. 

Dezbaterea documentului strategiei trebuie sa aduca o contributie reala la prioritizarea proiectelor, 
insemnand angajarea partenerilor (organizatii publice și/sau private), identificarea surselor de 
finantare și pregatirea activitatilor. În final, aprobarea strategiei de catre Consiliul Local al oraşului 
reprezinta prima conditie a demararii operatiunilor de implementare. 

 

Conditia 2: Prioritizarea proiectelor 

Implementarea programelor și proiectelor propuse în documentul strategiei trebuie sa inceapa cu o 
prioritizare a acestora. Capacitatea administratiei publice locale nu poate acoperi pe termen scurt 
intreaga cerere de investitii. De aceea este necesara dezbaterea și selectarea unor proiecte pilot 
de interes major pentru oras. 

 

Conditia 3: Existenta unei capacitati organizationale pentru gestionarea procesului de 
implementare a strategiei 

Complexitatea aspectelor dezvoltarii reclama crearea unei structuri organizationale cu 
responsabilitati clare în gestiunea procesului, apte sa coordoneze implementarea strategiei, sa 
capaciteze resurse financiare publice sau private, sa dialogheze și sa negocieze cu alti actori 
implicati, sa formuleze și sa monitorizeze planurile de actiune. 

Intarirea capacitatii unei astfel de echipe, cu precadere în domeniul accesarii și gestionarii 
fondurilor structurale, reprezinta o prioritate. 

 

Conditia 4: Organizarea schemelor de finantare a proiectelor 

Tema finantarii reprezinta punctul critic al tuturor operatiunilor de implementare a proiectelor de 
dezvoltare. 
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În ideea demararii acestora, trebuie realizata o schema a coordonarii fondurilor publice în sensul 
cofinantarii proiectelor eligibile pentru fondurile structurale. 

 

Conditia 5: Comunicarea proiectelor 

O alta conditie pentru implementarea strategiei se refera la comunicarea intentiilor de dezvoltare 
continute în proiectele prioritare și asigurarea suportului din partea comunitatii. Sunt avute în 
vedere diverse categorii de actori, implicati direct sau indirect în proces: 

- populatia orasului; 

- populatia din zona afectata de proiect; 

- reprezentanti ai sectorului privat, sau academic; 

- potentiali investitori, contractori; 

- administratia centrala prin institutiile deconcentrate, etc. 

 

3.1.  DATE TEHNICE PENTRU SISTEMELE DE ILUMINAT PUBLIC 

 

Sistemul de iluminat public reprezinta ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, 
instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 
cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare și masurare utilizate pentru iluminatul 
public. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016. http://e-
vulcan.ro/hcl/legea%2052/Eficienta%20energetica%202016%202022.pdf, pag. 59.] 

Sistemul de iluminat stradal trebuie sa asigure: 

- siguranta traficului; 

- sentimental de secutitate; 

- conforul vizual. 

 

În continuare este prezentata o scurtă descriere a sistemului de iluminat public din oraşul Balş. 

Aria de acoperire a rețelei de iluminat public: 

 Rutier 

 Pietonal 

 Arhitectural 

 Peisagistic 

 Semaforizare  

 Semnalizare luminoasă 

 Mijloace publicitare 

 Altele (precizati care).................. 

În ceea ce privește iluminatul public, acesta este realizat integral pe străzile principale din oraș și 
pe majoritatea celor secundare.  

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 66.] 
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În perioada anilor 1994 ÷ 2008, sistemul de iluminat public în orașul Balș a fost reabilitat și 
modernizat la inițiativa Administrației Publice Locale, rețeaua fiind extinsă cu 9,4 km, ajungând la 
56,5 km. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 108.] 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

În prezent, reţeaua de iluminat public din Balş are o lungime de peste 56 km. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

Reabilitarea infrastructurii urbane de iluminat public urma să se realizeze în perioada anilor 2008 ÷ 
2015 prin înlocuirea și modernizarea traseelor și extinderea acestora. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 66.] 

Oraşul Balş dispune de o retea stradala în lungime de 49 km şi de un numar de 47 de strazi. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 

Distribuţia şi furnizarea energiei electrice este asigurată de Electrica S.A. (CEZ Vânzare S.A.). 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

În Anexa A sunt prezentate informațiile despre aparatele de iluminat public din orasul Balş. 

În anexă este prezentat consumul de energie electrică pentru iluminat public pe ultimii 3 ani, iar ȋn 
tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatoriii specifici pentru sistemului de iluminat public. 

 

Nr. Indicator An Valoare 

 crt.   2012 2013 2014 medie 

1 Consum energie electrică (MWh/an)       

2 Factură energie electrică (lei/an)       

3 Număr de locuitori       

4 Cosum specific pe locuitor (kWh/nr. loc.)       

5 Cosum specific lunar (kWh/lună)       

6 Cost specific lunar (lei/lună)       

Tabel III.1 Indicatori specifici pentru sistemul de iluminat public 

 

3.2.  DATE TEHNICE DESPRE SECTORUL REZIDENŢIAL 

În Anexa B este prezentata lista cu blocurile din orasul Balş. 

Pentru descrierea sectorului rezidențial se va completa Tabel III.2 

Pentru mai multe informații citiți Anexa 3. 

 

Indicatori Valoare indicator Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) 

  Consum de energie Mărime de raportare  
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1 2 3 4 

Consumul de energie 
termică pentru încălzire pe 
tip de clădiri [kWh/an,m2] 

 Consumul total de energie 
termică: 

- Clădiri publice 

- Locuințe 

Suprafața utilă totală 

- Clădiri publice 

- Locuințe 

Consumul mediu de 
energie termică pentru 
încălzire pe tip de locuințe 
[Gcal/an,m2](1) 

 Consumul mediu de 
energie termică pe tip 
locuință 

- Apartament în bloc 

- Case individuale 

Suprafață utilă medie pe tip 
de locuință 

 

Consumul de energie de 
răcire pe tip de locuință cu 
aer condiționat [kWh] 

 Consum mediu de energie 
de răcire pe tip locuință 

- Apartament în bloc 

- Case individuale 

Suprafață utilă medie răcită 
pe tip de locuință cu aer 
condiționat 

 

Consumul de energie 
încălzire apă pe locuitor (2) 

 Consumul total de energie 
pentru încălzirea apei 

- Apartament în bloc 

- Case individuale 

Număr total locuitori 

 

Consumul de energie 
electrică, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

 Consumul total de energie 
electrică: 

- Clădiri publice 

- Locuințe 

Suprafața utilă totală 

- Clădiri publice 

- Locuințe 

Tabel III.2 Descrierea sectorului rezidențial 
(1) Pentru locuințele care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) se va lua în 

considerare consumul de combustibil aferent acestora, din care se va scădea valoarea estimativă a consumului de 
combustibil pentru gătit.  

(2) Pentru locuințele racordate la SACET se va lua în considerare media consumului lunar în lunile de vară 
multiplicat cu 12. Pentru locuințele care nu sunt racordate la SACET se va lua în considerare consumul de combustibil 

mediu în lunile de vară multiplicat cu 12.  
Notă : tabelul se va actualiza anual 

Factorul declanșator al crizei imobiliare l-a constituit masivul aflux al populației în orașul Balș, ca 
de altfel în toate orașele României, odată cu inaugurarea politicii de industrializare forțată din 
perioada comunistă. 

Investițiile în construcția de locuințe au fost până în anul 1965 destul de reduse. După această 
dată, ritmul de creștere a fondului locativ a fost accelerat, însă deficitul de locuințe nu a putut fi 
eliminat. Apartamentele din blocurile construite erau repartizate pe întreprindere, iar aceasta 
oferea muncitorilor locuințele. 

După Revoluția din anul 1989, situația s-a schimbat, iar o bună parte din populația venită de la 
satele din jur s-a retras la vechile așezări. De asemenea, s-a trecut la construirea de proprietăți 
private. Din punct de vedere cantitativ, în momentul de față, fondul locativ existent pare a acoperi 
nevoile minimale de locuit ale populației. 

Potrivit recensământului populației și locuințelor din 7 ianuarie 1992, în orașul Balș, exista un 
număr de 2778 clădiri și 7215 locuințe, precum și 22 unități de locuit în comun (20 de locuințe de 
tip cămin și 2 tip hotel, situate lângă restaurantul Central, respectiv lângă I.O.B.). 

Din totalul de 7215 locuințe, 5093 erau locuințe de apartament, iar restul gospodării proprietate 
personală. 
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Comparând cu anul 1977, observăm că are loc o creștere a numărului clădirilor, cât și a spațiului 
de locuit și al suprafeței camerelor. Vom ilustra acest fapt prin tabelul următor. 

 
Anii 1977 1992 

Nr. clădiri 2586 2778 
Nr. locuințe 4839 7215 
Camere de locuit 11358 18175 
Suprafața în m2 139893 230882 

Tabel III.3 Tabel privind fondul locativ în anii 1977, comparativ cu anul 1992 
Sursa: Anuarul statistic al României pe anii 1977 și 1992 

 

Suprafața locuibilă a apartamentelor construite, era în medie 32 m2/locuință și 9,9 m2/persoană în 
anul 1992, față de 28,9 m2/locuință, respectiv 9,5 m2/persoană, în anul 1977. 

În anul 2004, în oraşul Balș, suprafața locuibilă era de 17,3 m2/persoană, ponderea cea mai mare 
având-o apartamentele cu două și trei camera. 

[Primăria oraș Balș. Bilanțul de mediu din 31.12.2004]. 

La Recensământul din octombrie 2011 - rezultate preliminare, în orașul Balș existau 2915 clădiri, 
6174 gospodării (rezultând un număr mediu de 2,71 persoane/gospodărie) și 7700 locuințe 
convenționale. De asemenea, 6875 locuințe (89,3 %) aveau bucătărie în locuința proprie, iar 5640 
de locuințe (73,2 %) dispuneau de baie proprie. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 57-59.] 

Partea de est a orașului, fiind caracterizată prin blocurile de locuințe (circa 5000 apartamente), are 
o rețea de alei carosabile și pietonale dezvoltată. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 60.] 

 

 
Figura III.1 Cartierul Turnuri 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 52. 
 

3.3.  DATE TEHNICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE (școli, spitale, grădinițe, 
clădiri administrative, instituții de cultură, etc.)  

 

Descrierea sectorului clădiri publice 

În Anexa C este prezentata lista cu clădirile publice din orasul Balş. 
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Descrierea sectorului clădiri publice este facuta în mod sintetic în Tabel III.4 

 
Tip clădire Nr. clădiri 

în grup 
Total arie 

utilă 
Indicatori 

Consum 
energie 
electrică 
(MWh/an) 

Consum 
energie 

termică(1) 
(Gcal/an) 

Factura energie 
(lei/an) 

electrică termică 

Spitale, dispensare,  
policlinici, etc. 1 6.921,00 238,667 873,333 239.426 167.033 

Școli, licee, creșe, grădinițe, 
etc. 9 24.543,00 306,344 537,225 204.586 154.195 

Clădiri social-culturale  
(teatre, cinematografe,  
muzee etc.) 

2      

Clădiri administrative 1 2.020,.50 74,393 277,850  51.785 
Altele 

      

TOTAL 13 33.484,50 619,404 1.688,408 444.012 373.013 
Tabel III.4 Descrierea sectorului clădiri publice 

(1) Pentru clădirile care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) se va lua în considerare 
consumul de combustibil aferent acestora în unități echivalente (Gcal/an).  

Notă: tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori”  
 

Spitale, dispensare,  policlinici, etc. 

 

Infrastructura sanitară 

 

În anul 2012, în oraşul Balş funcţionau următoarele unităţi medicale (proprietate publică sau 
privată): 

- 1 spital; 

- 1 ambulatoriu integrat spitalului; 

- 1 dispensar medical; 

- 3 cabinete medicale şcolare; 

- 11 cabinete medicale de familie; 

- 8 cabinete stomatologice; 

- 6 cabinete medicale de specialitate; 

- 7 farmacii şi 1 punct farmaceutic; 

- 1 creşă; 

- 6 laboratoare medicale; 

- 2 laboratoare de tehnică dentară. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 88.] 

 

Spitalul Orăşenesc Balş este cea mai importantă unitate medicală din oraş şi deserveşte 
locuitorii acestuia precum şi pe cei din zonele limitrofe. Spitalul cuprinde următoarele secţii şi 
compartimente: 

- Secţia Medicină Internă - funcţionează cu 35 de paturi; 
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- Secţia Chirurgie Generală - funcţionează cu 25 de paturi, din care 5 paturi revin compartimentului 
de ortopedie – traumatologie; 

- Secţia Obsterică-Ginecologie - funcţionează cu 20 de paturi, din care 5 paturi revin 
compartimentului neonatologie; 

- Secţia Boli Cronice - funcţionează cu 25 de paturi; 

- Compartimentul Ortopedie şi Traumatologie - 5 paturi; 

- Compartimentul Pediatrie - funcţionează cu 12 paturi; 

- Compartimentul Neonatologie - 5 paturi; 

- Compartimentul ATI - funcţionează cu 2 paturi. 

Pe lângă acestea, în Spitalul Orăşenesc Balş funcţionează laboratoarele de analize medicale, 
radiologie şi imagistică, farmacie, ambulatoriu integrat (cuprinde următoarele cabinete: medicină 
internă, O.R.L, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, psihiatrie, neurologie, fizioterapie, alergologie, 
boli de nutriţie şi metabolism, stomatologie, chirurgie, dermatologie, ecografie, oncologie, 
ortopedie). 

Conform clasificării efectuate de Ministerul Sănătăţii, Spitalul Orăşenesc Balş se încadrează în 
categoria a IV-a. În această categorie sunt incluse unităţile medicale care deservesc populaţia pe o 
rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate. În anul 2012, în 
oraşul Balş erau disponibile 119 paturi, cu unul mai puţin decât în anul 2009. Datorită faptului că în 
spital nu au fost inaugurate noi secţii sau compartimente numărul paturilor din acest spital a fost 
constant. 

În anul 2012, în oraşul Balş existau 5,76 paturi la mia de locuitori, peste media judeţeană (4,49), 
regională (5,54), dar sub cea naţională (6,05). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 89-90.] 

În prezent, în oraşul Balş, funcţionează Spitalul Orăşenesc (200 de paturi), cu construcţie proprie 
şi cu o bună dotare a cabinetelor (pediatrie, interne, boli cronice, chirurgie, ginecologie). Asistenţa 
sanitară era asigurată în anul 2012, de 30 medici, 83 cadre medii şi 42 infirmiere. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 10.] 

 

 
Figura III.2 Spitalul Orăşenesc Balş 

[Spitalul Oraşenesc Balş, http://www.spitalulbals.ro/.] 
 

Din fonduri europene a fost echipat și modernizat în anul 2012, serviciul Ambulatoriu (Policlinica). 
Bugetul statului a alocat pentru aceste modernizări 4.635.000 lei, iar Consiliul local 180.000 lei. 
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[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 135.] 

 

 
Figura III.3 Ambulatoriu (Policlinica) Balş 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 136.] 

 

Asistența socială 

 

În ceea ce priveste asistenta sociala, la nivelul oraşului Balş functioneaza un serviciu de asistenta 
sociala, în cadrul Primariei, care face parte din serviciul Administratie Publica Locala. 

Pe teritoriul oraşului isi desfasoara activitatea Asociatia “Romi Balş” care sustine drepturile romilor. 

În perioada 2008-2015 reabilitarea şi/sau crearea - prin amenajarea unor spatii existente - a 
infrastructurii sociale se va face prin: 

- centre de ingrijire a copiilor; 

- centre pentru batrani; 

- centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente; 

- centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate etc.; 

- dotarea lor cu echipamente specific; 

- achizitionarea de echipamente de informare şi comunicare. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 10.] 

În ceea ce priveşte infrastructura de servicii sociale se observă că în oraşul Balş funcţionează un 
serviciu de asistenţă socială, care face parte din serviciul Administraţie Publică Locală iar pe lângă 
acesta se regăsesc fundaţii şi asociaţii: 

 

1. Fundaţia I Nostri Bambini, care prin Centrul de Zi oferă copiilor între 0 ÷ 6 ani, 7 ÷ 16 ani, 17 ÷ 
18 ani următoarele servicii: 

- Identificare şi evaluare; 

- Orientare şcolară; 

- Servicii de îngrijire social-medicală de natură medicală; 
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- Găzduire pe timp de zi şi noapte; 

- Promovare relaţii sociale; 

- Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive; 

- Educaţie socială; 

- Educaţie specială; 

- Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate. 

 

2. Centrul de plasament Floare de Colţ functionează în subordinea Serviciului pentru îngrijire de 
tip rezidențial a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, fără personalitate juridică. Acesta oferea copiilor între 7 ÷ 16 ani, 17 ÷ 18 ani şi tinerilor între 
18 ÷ 26 ani aflaţi în situaţii precum handicap (mintal şi psihic), HIV/SIDA, situaţii de dificultate în 
familie, separare de părinţi, abandon următoarele tipuri de servicii: 

- Consiliere psihologică, socială; 

- Reintegrare în familie, în comunitate; 

- Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii zilnice; 

- Servicii de îngrijire social-medicală de natură medicală; 

- Servicii de recuperare şi reabilitare; 

- Educaţie specială; 

- Alte tipuri de servicii. 

Acesta are o capacitate de 150 de locuri și asigură tuturor tinerilor/copiilor aflați în plasament, 
indiferent de sex, vârstă, limbă, etnie, religie, proveniență, accesul neîngrădit la resursele unității. 

Centrul a fost acreditat în perioada 26.02.2010 - 26.02.2013 dar nu a fost închis. Planul de 
închidere prevede scăderea treptată a numărului de beneficiari. După închiderea acestui centru se 
va înfiinţa Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap (CRRPH), care va 
avea circa 50 de beneficiari. 

 

3. Casele de tip familial Sfânta Maria pentru copii de 7 ÷ 16 ani, 17 ÷ 18 ani şi tineri de 18 ÷ 26 
ani aflaţi în situații de dificultate în familie sau separare de părinţi, abandon ori sărăcie, pun la 
dispoziție în 4 apartamente și o casă, următoarele tipuri de servicii: 

- Orientare profesională şi psihologică; 

- Reintegrare în familie şi comunitate; 

- Găzduire pe perioadă determinate; 

- Servicii de recuperare şi reabilitare; 

- Alte tipuri de servicii. 

Începând cu anul 2010, a fost suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”, din Regiunea Sud-Vest Oltenia și astfel nu au fost accesate 
fonduri pentru co-finanțarea investițiilor din acest domeniu. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 79-80.] 

Școli, licee, creșe, grădinițe, etc. 
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În anul 1971, ca urmare a creşterii numarului populaţiei oraşului, a crescut şi numărul unităţilor de 
învăţământ: 9 grădiniţe şi cămine, 5 şcoli generale cu clasele I-VIII, 1 liceu de cultură generală 
(Liceul Teoretic), 2 licee de specialitate (Liceul Agricol, Liceul Industrial nr. 1), 2 şcoli speciale 
(Şcoala de fete, Şcoala de băieţi). 

Învăţământul liceal, a cunoscut în ultimii ani transformări importante ale structurii, în sensul 
specializării acestora. 

În oraşul Balş funcţionează următoarele şcoli generale: 

- Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26; 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Balş (Vârtina), str. Tudor Vladimirescu; 

- Şcoala Gimnazială nr. 3 (Româna), str. Crinilor, nr. 1; 

- Scoala Gimnaziala Mihail Drumes. 

În anul 2011, în oraşul Balş existau: 10 grădiniţe, 4 şcoli generale cu structuri, 1 Liceu Teoretic (cu 
clasele IXII), 2 Colegii Tehnice (din care unul are clasele I-XII, celălalt are clasele IX-XII), 2 şcoli - 
învăţământ special. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 9-10.] 

 

Învăţământul preuniversitar 

 

Infrastructura educaţională 

 

În anul şcolar 2013 - 2014, în oraşul Balş funcţionau 15 instituţii de învăţământ şi o unitate conexă, 
dintre care: 

a. 9 unităţi cu personalitate juridica: 

- Grădiniţa cu program normal „Ion Creangă”; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 1; 

- Şcoala Gimnazială nr. 1; 

- Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş”; 

- Şcoala Gimnazială Specială; 

- Şcoala Profesională Specială; 

- Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”; 

- Liceul Teoretic „Petre Pandrea”; 

- Colegiul Tehnic Balş. 

b. 6 unităţi arondate celor cu personalitate juridica: 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 1; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 2; 

- Grădiniţa cu program normal „Teis”; 

- Şcoala primară cart. Mineşti; 

- Şcoala gimnazială nr. 2; 

- Şcoala gimnazială nr. 3. 
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c. O unitate conexă: Clubul Copiilor şi Elevilor Balş. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 81.] 

În anul 2012, infrastructura şcolară cuprindea: 

- 140 săli de clasă şi cabinete şcolare (181 în anul 2007); 

- 25 de laboratoare şcolare (30 în anul 2007); 

- 19 ateliere şcolare (25 în anul 2007); 

- 3 săli de gimnastică (6 în anul 2007); 

- 9 terenuri de sport (7 în anul 2007); 

- 398 PC-uri (241 în anul 2007). 

În anul 2012, comparativ cu 2007, numărul sălilor de clasă şi al cabinetelor şcolare a scăzut cu 
22,65%, al laboratoarelor şcolare cu 16,67%, al atelierelor şcolare cu 24%, al sălilor de gimnastică 
cu 50%. O creştere de 28,5% se observă în cazul numărului terenurilor de sport din oraş şi al 
numărului de PC-uri (+65,14%). La nivelul oraşului Balş, în anul 2012, un profesor preda în medie 
pentru 12,71 elevi, sub media judeţeană (14,87), regională (14,79), naţională (15,23). Într-o clasă, 
studiau în medie 29,79 elevi sub media judeţeană (30,66), regional (31,31), media naţională 
(31,33). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 8.] 

 

Populaţia şcolară 

 

În ceea ce priveşte populaţia şcolară din oraşul Balş, în perioada anilor 2007 ÷ 2012 aceasta a 
avut o evoluţie fluctuantă, dar tendinţa este de scădere. Astfel, în ultimul an al analizei faţă de anul 
2007, populaţia şcolară a scăzut cu 6,81%. Comparativ cu acelaşi an (2007), cea mai mare 
scădere de 7,22% a fost înregistrată în anul 2009.  

Această evoluţie poate fi explicată pe seama migraţiei externe a populaţiei şi a reducerii natalităţii. 
În anul 2011, populaţia şcolară reprezenta 20,21% din populaţia stabilă a oraşului Balş. 

 

 
Figura III.4 Evolutia populaţiei şcolare in oraşul Bals, in perioada anilor 2007-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date Tempo Online 
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În ceea ce priveşte structura populaţiei şcolare se poate observa că pe întreaga perioadă 
analizată, cei mai mulţi elevi sunt înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial (în medie 40,92% din 
totalul populaţiei şcolare) şi liceal (în medie 37,6% din totalul populaţiei şcolare).  

La nivelul oraşului Balş, numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici şi 
postliceal are o tendinţă de scădere accelerată ca urmare a scăderii interesului pentru aceste 
forme de învăţământ. În ceea ce priveşte numărul preşcolarilor se observă o scădere a numărului 
lor de la 567 în anul 2007 la 510 în anul 2012 (- 10%), care poate fi explicată de reducerea 
natalităţii.  

Pe întreaga perioadă analizată, numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial este 
superior numărului de elevi ai celorlalte forme de învăţământ, dar totuşi trendul urmat este de 
scădere (de la 1866 în anul 2007 la 1743 în anul 2012). Numărul elevilor înscrişi în învăţământul 
profesional şi de ucenici a scăzut de aproximativ 10 ori în anul 2012 faţă de anul 2007 (de la 567 la 
49 elevi), dar numărul elevilor din învăţământul postliceal a crescut cu 84% în aceeaşi perioadă 
(de la 53 la 98 elevi în anul 2012). 

Numărul elevilor înscrişi la liceu are o tendinţă de creştere (de la 1435 în anul 2007 la 1771 în anul 
2012) în perioada analizată. La liceele din oraşul Balş se înscriu anual şi elevi care provin din 
şcolile generale din localităţile limitrofe oraşului. Astfel, se poate observa că 92,89% din elevii de 
liceu provin din oraşul Balş, iar restul de 7,11% provin din localităţile limitrofe (Dobreţu, Morunglav, 
Pirşcoveni, Bobiceşti, Mărgăriteni etc.). Cei mai mulţi provin din Pirşcoveni (0,85%), Morunglav, 
Bobiceşti (0,79%), Leoţeşti, Olari, Bîrza, Sopârliţa (0,56%). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 81-82.] 

 

Personalul didactic 

 

Dacă se are în vedere numărul total de cadre didactice din oraşul Balş, se poate observa că în 
anul 2012 faţă de anul 2007 numărul acestora a scăzut cu 12,5 % (de la 375 în anul 2007 la 328 în 
anul 2012). 

 

 
Figura III.5 Evolutia personalului didactic in oraşul Bals, in perioada anilor 2007-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo Online 
 

Pe întreaga perioadă analizată se observă că numărul educatorilor a scăzut de la 31 în anul 2007 
la 29 în anul 2012 (- 6,45%), al profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial de la 187 la 166 (-
11,23%), al celor din învăţământul profesional şi de ucenici de la 60 la 8 (- 86,67%), iar al 
profesorilor din învăţământul postliceal de la 5 la 3 (- 40%). Doar în cazul cadrelor didactice din 
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învăţământul liceal se observă o creştere a numărului acestora de la 97 în anul 2007 la 122 în anul 
2012 (+ 25,77%). 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 85.] 

 

Lucrari de investitii 

 

În perioada anilor 2007 - 2012 au fost efectuate lucrări de reparaţii curente şi capitale la clădirile 
unităţilor şcolare (şarpante, introducerea de centrale termice pe gaze naturale) şi asigurarea 
condiţiilor de desfăşurare normală a procesului educaţional.  

Prin Programul Operaţional regional - Axa prioritară 3 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii, Şcoala 
Specială Ajutătoare din Balş a fost reabilitată şi dotată. Valoarea totală a proiectului a fost de 1,7 
milioane lei.  

De asemenea, prin Programul Operaţional regional - Axa prioritară 3 - Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii, 
Şcoala Profesională Specială din Balş a fost reabilitată şi dotată. Valoarea totală a investiţiei a fost 
de 800.000 lei. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 87.] 

 

 
Figura III.6 Școala Gimnazială nr. 1, Balș, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 129. 
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Figura III.7 Școala cu clasele I-VIII, nr. 2, Balș (Vârtina), 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 116. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura III.8 Școala Gimnazială nr. 3, Balș (Româna), 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 116. 
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Figura III.9 Școala Gimnazială „Mihail Drumeș”, Balș,2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 130. 
 

 
Figura III.10 Școala Gimnazială Specială Balș, str. Plopului, nr. 16 bis ( 2013) 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 126. 
 

În anul 1901, se înființează la Balș Școala de Meserii (mai târziu Liceul Agricol, astăzi Colegiul 
Tehnic „Nicolae Bălcescu”), în care se învățau meșteșugurile: lăcătușerie, rotărie, tâmplărie. 

 

 
Figura III.11 Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu”, Balș str. Nicolae Bălcescu, nr. 47, 2013 
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Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 117. 
 
 

 
Figura III.12 Colegiul Tehnic Balș, str. N. Bălcescu, nr. 213 ( 2013) 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 123. 
 
 

 
Figura III.13 Colegiul Tehnic Balș, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 125. 
 

Centrul de Plasament „Floare de Colț” care găzduiește copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 
26 ani. Numărul beneficiarilor cu dizabilități este de 100. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 128.] 
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Figura III.14 Centrul de Plasament „Floare de Colț”( 2012) 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 127. 
 

Învăţământul de arte şi meserii 

Nu este cazul. 

 

Învăţământul de maiştri 

Nu este cazul. 

 

Învăţământul postliceal 

Nu este cazul. 

 

Învăţământul superior 

Nu este cazul. 

 

Clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee etc.) 

 

Funcția culturală a orașului se realizează prin activitatea mai multor instituții cu acest caracter: 
Casa de Cultură, Casa Tineretului, Biblioteca orășenească „Petre Pandrea”, care sunt concentrate 
în zona centrului. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 53.] 

 

Infrastructura şi viaţa culturală 

 

În oraşul Balş îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii de cultură: 

- Biblioteca Orăşenească „Petre Pandrea”, care a fost înfiinţată în anul 1950 şi are un fond de 
carte de 39.975 volume. Pe lângă aceasta funcţionează 9 biblioteci şcolare, care în anul 2012 
aveau un fond de carte de 110.435 volume (5,35 volume/locuitor, peste media judeţeană – 4,23, 
dar sub media naţională – 7,96 ) şi 2.503 cititori activi (cu 21,26 % mai puţini ca în anul anterior). 
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- Două Case de Cultură care au o capacitate de peste 600 de locuri şi unde se desfăşoară diferite 
evenimente culturale. În Casa Tineretului activează trupa rock Karma. De asemenea, aici îşi 
desfăşoară activitatea şi ansamblul folcloric Pomul Vieţii, din care fac parte elevi ai instituţiilor de 
învăţământ din oraş. Acesta are ca specific portul popular al Romanaţilor. 

- Un cinematograf care a fost înfiinţat în anul 1980, care a fost reabilitat şi modernizat, iar în 
prezent dispune de 500 de locuri. 

În ceea ce priveşte activitatea cultelor, spiritualitatea creştină se regăseşte în spaţiul celor cinci 
biserici din oraş. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 93.] 

 

Casa de Cultură din Balş, str. Nicolae Titulescu, nr. 10 ( 2012) 

Casa Tineretului din Balş, str. N. Bălcescu, nr. 18 ( 2012) 

Biblioteca orăşenească „Petre Pandrea” din Balş 

Clubul Copiilor din Balş (2012) 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 10.] 

În continuare este prezentata o scurta descriere a clădirilor social-culturale din cadrul oraşului 
Balş. 

 

1. Casa de Cultură din Balș, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 10 (2012) 

 

Casa de Cultură din Balş a fost inființă în 
anul 1953, cu o capacitate de 365 locuri. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, 
Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 137.] 

 
 

Figura III.15 Casa de Cultură din Balș 
Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 

Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 
137. 

2. Casa Tineretului din Balș, str. N. 
Bălcescu, nr. 18, tel. 0249-451695  

 

A fost dată în folosință în anul 1982, în 
centrul civic al orașului, sub denumirea de 
„Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret”. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, 
Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 138.] 

Casa Tineretului din Balș este prevazuta 
printre altele cu o: 

- sala de spectacole cu 300 de locuri; 

- sala de sedinte de 100 de locuri. 

[http://cnft.ro/?page_id=141.] 

 
Figura III.16 Casa Tineretului din Balș 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 

138. 

3. Biblioteca orășenească „Petre  
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Pandrea” din Balș, tel. 0249-450259 

 

Această instituție a luat ființă în anul 
1950, prin donații de carte, în centrul 
vechi al orașului, peste podul vechi, într-o 
clădire aflată lângă fostul Club al Elevilor. 

În anul 1970, biblioteca s-a mutat în 
clădirea din strada N. Bălcescu nr. 7, 
clădire construită în anul 1912 de către 
Petre D. Roșca (numită „Orfelinat”). 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, 
Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 139.] 

4. Clubul Copiilor din Balș 

 

Instituția a fost inaugurată la 1 septembrie 
1953, în plin avânt al comunismului în 
România. Ea a purtat numele de „Casa 
Pionierilor” până în anul 1990, când 
primește denumirea actuală. 

În 1990 erau 24 de norme didactice, din 
cele mai diverse domenii ale cunoașterii: 
floricultură, muzică, dans, taraf, 
informatică, fotbal, karturi, desen, 
electrotehnică etc. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, 
Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 140.] 

 
Figura III.17 Clubul Copiilor din Balș (2012)  

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 

140. 
 

Infrastructură şi activitatea sportivă 

 

După anii 1990 în oraşul Balş s-au dezvoltat activităţile sportive, mai ales tenisul de câmp. Aici se 
remarcă CS Prodchim Balş care deţine 6 terenuri cu zgură în aer liber şi 1 teren sintetic. Au fost 
organizate competiţii naţionale cât şi internaţionale, cel mai cunoscut fiind Turneul Internaţional de 
Tenis „Instirig Cup”.  

În domeniul sportiv, în oraşul Balş îşi desfăşoară activitatea echipa de fotbal FC Balş, care dispune 
de Stadionul FC Balş, cu o capacitate de 100 de locuri. Această echipă joacă în Liga a IV-a. Pe 
lângă aceasta în oraşul Balş a fost înfiinţată Asociaţia Sportivă Pitbull’s care are drept obiectiv 
promovarea uneia sau a mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membri şi 
participarea la competiţii sportive. 

Ştrandul din oraşul Balş a fost scos din circuitul economic datorită faptului că nu au fost găsiţi 
investitori pentru modernizarea sa. 

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 94.] 

Altele: Baza sportiva INSTIRIG. 

 

- Cluburi Sportive: Club Sportiv Fotbal Club Balş 2007 
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- Baza sportiva INSTIRIG 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 11.] 

 

Clădiri administrative 

 

Institutii publice: 

 

În continuare este prezentata o scurta descriere a institutiilor publice din cadrul oraşului Balş. 

 
1. Primăria Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
14 

 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 Localitate: Balş 

 Județ: Olt 

 Ţara: Romania 

 Cod postal: 235100 

 Telefon: 0249-450145 

 Fax: 0249-450140 

website: http://www.bals.ro 

[Primăria Balş, 
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRI
M%C4%82RIA_BAL%C5%9E/107181] 

Email: primaria@bals.ro 

 
Figura III.18 Primaria orașului Balș, 2012   

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 

103. 
 

2. Judecătoria Balş, str. N. Bălcescu, nr. 1 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 
Figura III.19 Judecătoria Balș, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 

104. 
3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Balş, 
având sediul pe strada Cireșului, nr. 23 , 
Telefon 0249/450.833 
 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
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Balş, pag. 9.] 

4. Poşta Balş, str. N. Bălcescu, nr. 10 
 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 
Figura III.20 Oficiul poștal Balș, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 

106. 

5. Jandarmeria Balş  
 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 

6. Poliţia Balş  

 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 
Figura III.21 Poliţia Balş 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 
Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 

112. 

7. Administraţia Finanţelor Publice  

 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 
Figura III.22 Administraţia Finanţelor Publice 
Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița 

Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 
113. 
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8. Detaşamentul de Pompieri Slatina, 
Garda nr. 2 Balş 

 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului 
Balş, pag. 9.] 

 

 

Altele tipuri de cladiri 

 

Structurile de primire şi cazare turistică 

 

Hoteluri: Hotelul Central; 

Pensiuni: Pensiunea Saru, Pensiunea Spineni. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 9.] 

 

 
Figura III.23 Hotel Central, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 53. 
 

Turismul 

 

Oraşul Balş, prin amplasarea geografică în zona de câmpie, nu beneficiază de o dezvoltare prea 
mare a turismului, având puţine obiective naturale: valea şi lunca Olteţului, Balta Gării. 

De asemenea, fiind un oraş de talie mică, Balşul nu are obiective antropice (create de om) 
importante la nivel naţional, ci doar local şi regional. 

Astfel, printre obiectivele turistice de pe raza localităţii Balş, enumerăm: Biserica Sf. Dumitru de pe 
str. Gheorghe Vasilescu - monument istoric, catedrala Sf. Apostoli Petru şi Pavel pe str. Nicolae 
Bălcescu, lângă Pod, biserica Sf. Paraschiva de pe str. Popa Șapcă, Mănăstirea Măineşti, 
Monumentul Eroilor construit în anul 1927, Podul Vechi peste râul Olteţ, construit în anul 1897, 
precum şi multe case vechi, unele dintre ele declarate monumente istorice, construite la sfârşitul 
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secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, aflate pe strada Nicolae Titulescu şi str. Nicolae 
Bălcescu. 

De asemenea, la câţiva km de oraş se află Pădurea Sarului - o adevărată oază de recreere, cu un 
popas turistic „European TransSaru”, cu terasă, restaurant şi locuri de cazare 

Parcul Central, situat pe malul stâng al Olteţului, frumos amenajat şi modernizat, constituie un loc 
de odihnă şi recreere, cu posibilitate de a realiza drumeţii în lunca Olteţului. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 11.] 

 

 
Figura III.24 Centrul vechi al Balșului 2013 (case care au aparținut lui Petre D. Roșca și lui Pantelie 

Corcoveanu) 
Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 74. 

 

Institutii bancare 

 

C.E.C. Bank S.A. 

Banca Transilvania (B.T.), str. N. Bălcescu, bloc 26 AB, parter 

Banca Comercială Română - B.C.R., str. N. Bălcescu, nr. 186 

Raiffeisen Bank, sediul în str. N. Bălcescu, nr. 32, bloc 26 AB 

B.R.D.-G.S.G. (Banca Română de Dezvoltare) 

Banca Cooperatistă „ALBINA” Slatina - Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDIT COOP. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 9.] 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 90-93.] 

 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A 
EFICIENŢEI ENERGETICE - DATE STATISTICE 

Pagina 77  

 
Figura III.25 C.E.C. Bank S.A. 

 

 
Figura III.26 Banca Comercială Română 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 92. 
 

Alte institutii de stat şi private importante din oraşul Balş: 

Societati de asigurari: ASIROM, ARDAF, ASIBANK, OMNIASIG. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 9.] 

 

Monumente istorice şi de cult 

Biserica „Sfântul Dumitru” din Balş 

Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (2013) 

Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, strada Popa Şapcă, nr. 30 

Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 

Biserica filială „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Vârtina 

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din cartierul Teiş, Balş 
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Corbeni-Balş 

Mănăstirea Măineşti din Balş - Schitul Măineşti (2012) 

Monumentul Eroilor 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 11.] 

 

Spatii comerciale 

 

Dacă în anul 1967, suprafețele comerciale dețineau 1050 m2, pe măsură ce s-au construit noi 
blocuri de locuinte în zona centrală a oraşului și în zona „Jiul” („Orașul Nou”), pe stânga Oltețului, 
au apărut noi unități comerciale, fie la parterul blocurilor de locuinte, fie în spațiile speciale 
amenajate ale complexelor comerciale, astfel că în anul 1980 ajunseseră la o suprafață de 8300 
m2. După Revoluția din anul 1989, ca urmare a dezvoltării economiei de piață, spațiile comerciale 
s-au extins aproape pe întreg teritoriul orașului Balş. 

În anul 2010, în zona „Monument”, a fost deschis de către investitori străini, un modern 
supermarket: „PLUS”, care a fost transformat apoi în „LIDL” (în anul 2011). 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, BALȘ - 2013, pag. 53.] 

 

3.4.  DATE TEHNICE PENTRU SECTORUL TRANSPORTURI  

Prezentul capitol va face referire la transportul public.  

Pentru descrierea sectorului transporturi s-au avut în vedere următoarele elemente:  

- Eficiența sistemului de transport care se referă la modul în care este acoperită cererea de 
transport. Aceasta depinde de infrastructură și structura localității. Consumul pe pasager creşte 
proporțional cu scăderea densității populației localității. Reducerea volumului de trafic este un 
aspect important al unui transport eficient. Planificarea urbană poate să optimizeze amplasarea 
sistemului de transport pentru limitarea distanţei de transport;  

- Eficiența călătoriei care se referă la eficiența consumului de energie al diferitelor moduri de 
transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a diferitelor moduri de transport și factorul de 
încărcare a vehiculelor (fig. 5, 6 - Anexa 4);  

- Eficiența vehiculelor care se referă la reducerea consumului specific de combustibil aferent 
fiecărui tip de vehicul; acest indicator depinde de performanța vehiculelor utilizate cât și de 
maniera de conducere a manipulanților . 

 

Transportul public și în regim de taxi 

 

Conjugarea celor două tipuri de transport (feroviar și rutier), a constituit și constituie în continuare, 
baza pe care se sprijină și de care depinde evoluția acestui micuț oraș. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 61.] 

 

Transportul feroviar de călători 
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Transporturile au o importanță deosebită pentru orașul Balș, deoarece asigură racordarea orașului 
la rețeaua urbană națională. Încă din trecut, odată cu construirea căii ferate București - Timișoara 
(în anul 1875), orașul a început să se extindă și să se dezvolte continuu.  

Calea ferată și Gara Balș au o amplasare bine stabilită în peisajul urbanistic al orașului, ocupând o 
zonă destul de redusă ca suprafață, neafectând activitatea populației sau perimetrul construibil al 
orașului. 

Transportul feroviar, de marfă și călători, se derulează în principal pe magistrala Balș - Craiova, 
dar și pe traseul Balș - București Nord. 

Zilnic, circulă 12 trenuri Regio (regionale) și InterRegio (inter-regionale) care leagă oraşul Balș de 
Craiova, iar dintre acestea 5 trenuri InterRegio circulă zilnic, spre capitala București. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 60.] 

 

 
Figura III.27 Gara Balș, 2013 

Sursa: Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 107. 
 

Transportul local de călători 

 

Unitățile de transport auto în comun se aflau lângă stația C.F.R. (Autogara, Oltețul și I.J.T.L.), care 
desfășurau activități de transport rutier (astăzi desființate). 

În prezent, transportul în orașul Balș se face cu microbuzele și taximetrele diferitelor firme 
particulare. Aceste mijloace de transport circulă din Balș pe toate arterele principale și fac legătura 
cu satele și orașele din jurul Balșului. 

[Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile, Monografia Orașului Balș, Balș - 2013, pag. 54.] 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 

În Tabel III.5 şi în Figura III.28 este prezentata evolutia numărului de autobuze şi microbuze pentru 
transportul public perioada anilor 2000 - 2014, conform cu datele INS. 

 

Anul  
Numar autobuze şi 

microbuze 

  buc. 
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2000 25 

2001 25 

2002 30 

2003 20 

2004 20 

2005 14 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Tabel III.5 Numărul de autobuze şi microbuze pentru transportul public în oraşul Balş, perioada anilor 2000 - 
2014 

Sursa: INS 
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Figura III.28 Evoluția numărului de vehicule de transport public, în oraşul Balş, perioada anilor 2000 - 2014 

Sursa: INS 

Descrierea sectorului de transporturi este prezentata în mod sintetic în Tabel III.6. 

 

Indicatori Valoare 
indicator 

Mod de calcul (3/4) 

  Consum de energie Mărime raportare 

1 2 3 4 

Eficienţa sistemului    

Consumul specific de energie la 
transportul de pasageri (tep/pers) 

 Consumul de energie anual la 
transportul de pasageri 

Număr locuitori 

 

Eficienţa călătoriei    

Consumul specific de energie 

(tep/pers-km) 

 Consumul anual de energie la 
transportul de pasageri 

pasageri - km 

 

Eficienta Vehiculului    

Consumul specific mediu de energie pe tip 
vehicul (kep/km) 

- Motorină 

- Benzină 

- Eng. electrică (tracțiune) 

 Consumul total de energie al 
tipului de vehicul 

- autobuze, microbuze, etc. 

- tramvaie, troleibuze 

Kilometri parcurși 

 

Tabel III.6 Descrierea sectorului transporturi 
Notă: Se va specifica densitatea urbană (pers/km²) 

(1) Se vor lua în considerare toate formele de energie utilizate la transportul public (motorină, benzină, energie 
electrică de tracțiune), prin transformare din unități fizice în unități echivalente (tone echivalent petrol - tep; kilograme 

echivalent petrol - kep). 
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(2) tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori”. 

 

Serviciul public de salubritate 

 

Serviciul de colectare, transport, depozitare şi salubrizare stradala şi a locurilor publice - se 
realizeaza de catre SALUBRIS SA. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 12.] 

 

Transportul în regim de taxi 

 

Transportul public urban - este asigurat de microbuze şi taxiuri particulare. 

[ANEXA la HCL nr. 58/28.05.2014, Statutul Oraşului Balş, pag. 8.] 

 

3.5.  DATE TEHNICE PRIVIND POTENŢIALUL DE PRODUCERE ŞI 
UTILIZARE PROPRIE MAI EFICIENTĂ A ENERGIEI REGENERABILE LA 
NIVEL LOCAL  

 

În acest capitol s-a facut o scurtă descriere a instalațiilor de utilizare a energiei regenerabile 
utilizată sau de perspectivă, pe plan local (surse regenerabile pentru energie electrică și termică, 
cogenerare din biogaz, gaze naturale etc.). 

Surse regenerabile pentru energie electrică și termică 

 

Radiaţia solară medie anuală în România variază între 1.100 kWh/m2 şi 1.300 kWh/m2 pentru mai 
mult de jumătate din suprafaţa ţării (v. fig. 3.29). 
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Figura III. 29 Radiaţia solară medie anuală în România 

 [EAST-GSR, Solar Thermal applications in EASTern Europe with Guaranteed Solar, Results. Pachet de lucru 
4, Manual profesional pentru proiectarea sistemelor colective care utilizează energie termică solară, România, pag. 6-9.] 

 

În Oltenia, harta cu distribuția fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafața 
orizontala pe teritoriul regiunii, unde, sunt evidențiate 5 zone, diferențiate prin valorile fluxurilor 
medii anuale ale energiei solare incidente (mai mult de jumătate din suprafața țării beneficiază de 
un flux de energie mediu anual de 1275 kWh/m2.). Datele sunt exprimate în kWh/m2/an, în plan 
orizontal, această valoare fiind cea uzuală folosită în aplicațiile energetice atât pentru cele solare 
fotovoltaice cât și termice. 

[ADR Regiunea Sud-Vest Oltenia, Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, pag. 217-218.] 

În figura alăturată este prezentată distribuţia la nivelul României a duratei medii anuale de 
strălucire a soarelui pe cer. 
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Figura III.30 Durata medie anuala de stralucire a soarelui (în perioada anilor 1961-2000) 

Sursa INMH: http://www.energie-solara.com.ro 

 

Surse regenerabile pentru energie electrică 

 

În Figura III.31 este prezentat potentialul fotovoltaic al Romaniei, în cazul amplasarii panourilor 
fotovoltaice în plan orizontal. 
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Figura III.31 Energia radiaţiei solare globale anuale şi potenţialul fotovoltaic anual, în plan orizontal  

Sursa: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS): http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 

 

În Figura III.32 este prezentat potentialul fotovoltaic al Romaniei, în cazul amplasarii panourilor 
fotovoltaice la unghi optim. 
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Figura III.32 Energia radiaţiei solare globale anuale şi potenţialul fotovoltaic anual, în planul înclinat optim 

Sursa: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS): http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 

 

Surse regenerabile pentru energie termică 

 

Aportul energetic al sistemelor solare-termale la necesarul de căldură şi apă caldă menajeră din 
România este evaluat la circa 1434 mii tep (60 PJ/an), ceea ce ar putea substitui aproximativ 50 % 
din volumul de apă caldă menajeră sau 15 % din cota de energie termică pentru încălzirea 
curentă. În condiţiile meteo-solare din România, un captator solar-termic funcţionează, în condiţii 
normale de siguranţă, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variază între 40 % şi 
90 %. 

În figura 3.33 este prezentat gradul de acoperire cu energie solară a necesarului de energie pentru 
apă caldă menajeră în decursul unui an calendaristic. 
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Figura III.33 Gradul de acoperire cu energie solară a necesarului de energie pentru apă caldă menajeră în 

decursul unui an calendaristic. 

 

Cogenerare din biogaz 

 

Nu este cazul. 

 

Gaze naturale produse pe plan local 

 

Nu este cazul. 
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IV. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENŢEI 
ENERGETICE  

 
4.1.  DETERMINAREA NIVELULUI DE REFERINȚĂ  

 

Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea curentă, 
înainte de implementarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Nivelul de referință 
servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării 
programului. 

 

 

Scenariul evoluției nivelului de referință actual, arată  
modificările nivelului de referință în cazul în care nu se va  
implementa niciun program energetic ȋn cadrul localităţii  

 
Scenariile alternative - arată efectul unei politici mai  

mult sau mai puțin ferme de eficienţă energetică 
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Scenariul „eficient energetic” este evoluția preliminată a consumului de energie după aplicarea Programului de 
îmbunătățire a eficienței energetice 

4.2.  FORMULAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI 

 

Țintele eficienței energetice la nivelul Uniunii Europene 

Pachetul referitor la Climă și Energie propus de Comisia Europeană în anul 2008, adoptat și 
completat cu un cadru legislativ în anul 2009, a fixat în domeniul energetic o strategie a Uniunii 
Europene pe termen lung prin promovarea unei energii sustenabile. Prin acest Pachet au fost 
stabilite țintele principale până în anul 2020: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % faţă de nivelul anului 1990; 

- creşterea la 20 % a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie; 

- reducerea cu 20 % a consumului de energie primară prin îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

[Cătălin ZAMFIR (coordonator), Mihai DUMITRU, Adina MIHĂILESCU, Mihnea PREOTESEI, Mariana STANCIU, Elena 
ZAMFIR, Ilie BĂDESCU, Ion GLODEANU, Andreea NICOLAESCU, Adela ŞERBAN, Eficienţa energetică - prioritate naţională 
pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie, Academia Română, 2015, pag. 
5.] 

 

Țintele eficienței energetice la nivelul României 

Potrivit Programului Național de Reformă din România care corespunde Strategiei Europa 2020, 
obiectivele naționale privind schimbările climatice și energia sustenabilă sunt: 

- emisii de gaze de seră cu 20 % mai mici decât în anul 1990; 

- creșterea la 24 % a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

- creșterea eficienței energetice (exprimată ca o reducere de 10 Mtep (19 %), în consumul de 
energie primară). 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA, Septembrie 2015, pag. 27.] 

 

Țintele eficienței energetice la nivelul oraşului Balş 

 

Obiectivul prioritar 1 - anul 2016 

În conformitate cu ,,DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI 
din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare)’’, după 9 iulie 2015, se va 
asigura eliberarea unui certificat de performanță energetică pentru clădirile în care o suprafață utilă 
totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de 
public. 

 

Obiectivul prioritar 2 - anul 2019 

În conformitate cu art. 14 (2) din Legea nr. 372/2005 (reactualizata cu O.G.R. nr. 13/2016), clădirile 
noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice, care urmează să fie 
recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror 
consum de energie este aproape egal cu zero. 

În conformitate cu ,,DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI 
din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare)’’, art. 9.b‚ ,,după 31 
decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum 
de energie este aproape egal cu zero’’. 
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Obiectivul prioritar 3 - anul 2020 

În ,,Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, 
Bucureşti noiembrie 2008’’, pentru anul 2020 se prevede ,,Va continua procesul de reabilitare 
energetică a circa 35 % din fondul de clădiri multietajate de locuit, administrative şi comerciale’’ 
(astfel ca la sfarsitul anului 2020 o sa fie reabilitate 60 % din cladirile de locuit multietajate). 

Contribuirea la obiectivele naționale privind schimbările climatice și energia sustenabilă sunt: 

- emisii de gaze de seră cu 20 % mai mici decât în anul 1990; 

- creșterea la 24 % a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

- creșterea eficienței energetice cu 19 %, în consumul de energie primară). 

În conformitate cu art. 14 (1) din Legea nr. 372/2005 (reactualizata cu O.G.R. nr. 13/2016), clădirile 
noi (altele decat cele aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice), pentru 
care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise 
începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu 
zero. 

 

Obiectivul prioritar 4 - anul 2030 

În conformitate cu ,,Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-
2020-2030, Bucureşti noiembrie 2008’’, pentru anul 2030 se prevede ,,Se va continua reabilitarea 
termică a circa 40 % din fondul existent de clădiri multietajate precum şi dezvoltarea de proiecte de 
clădiri pasive sau cu consumuri energetice foarte reduse (15-50 kWh pe metru pătrat şi an)’’. 

 

Obiectivul prioritar 5 - anul 2050 

Viziunea pe termen lung pentru oraşul Balş este de a deveni până în anul 2050 un oraş care să 
utilizeze în mod inteligent resursele energetice, să aibă un consum energetic scăzut şi în acelaşi 
timp, un nivel ridicat al calitătii vietii. 

 

Pachete de actiuni 

a) Pachete de actiuni pentru cladiri publice 

Masura 1.1 - Realizarea auditului energetic pentru cladirile municipale (cu suprafata mai mare de 
250 m2) si etichetarea lor energetica. Masura se impune pentru cunoasterea situatiei energetice a 
fiecarei cladiri, crearea unei baze de date ce asigura un management energetic eficient și 
aplicarea unor masuri concrete pentru reducerea consumurilor energetice. 

Masura 1.2 - Implementarea unui sistem de management energetic al cladirilor proprii. Masura se 
impune pentru monitorizarea permanenta a consumurilor energetice inregistrate în cladirile publice 
precum și a lucrarilor de eficienta energetica efectuate. Se realizeaza astfel o baza de date care 
contine informatii tehnice detaliate referitoare la cladirile publice precum și evidenta consumurilor 
de energie electrica, gaze, apa, agent termic, apa calda de consum. 

Masura 1.3 - Reabilitarea termica a cladirilor publice. Masura se refera la interventii asupra 
anvelopei cladirilor nerenovate, cu indice de consum energetic mare, cu tamplarie veche, ce 
favorizeaza pierderi energetice. În aceste cladiri se utilizeaza gaze naturale pentru incalzire și 
preparare apa calda de consum. 

Masura 1.4 - Modernizarea instalatiilor de iluminat interior utilizand echipamente eficiente 
energetic. Masura are ca scop interventii asupra instalatiilor electrice pentru implementarea de 



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
EFICIENŢEI ENERGETICE 

Pagina 91  

sisteme de contorizare inteligente, inlocuirea iluminatului incandescent cu lampi cu eficienta 
energetica ridicata, cu posibilitati de reglaj functie de programul de lucru. 

Masurile 1.1, 1.3 și 1.4 se pot implementa prin accesarea unor proiecte în cadrul POR 2014-2020, 
privind eficienta energetica a cladirilor publice, în cadrul carora se finanteaza urmatoarele categorii 
de inteventii: 

- Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, 
planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor și invelitoarelor, inclusiv masuri de 
consolidare a cladirii; 

- Reabilitarea și modernizarea instalatiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, 
a apei calde de consum și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de racire 
pasiva, precum și achizitionarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de incalzire centralizata, dupa caz; 

- Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 
termica pentru incalzire și prepararea apei calde de consum; 

- Implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea 
eficientei energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice); 

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienta energetica ridicata și durata mare de viata; 

- Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea 
lifturilor și a circuitelor electrice - scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor și 
echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.); 

- Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care 
au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020. 

Masura 1.5 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde de consum și energiei 
electrice la cladiri publice. Masura se refera la instalarea de panouri solare, panouri fotovoltaice și 
baterii de stocare pentru reducerea consumului de gaze naturale și a cheltuielilor cu energia. Se 
vor monta instalatii fotovoltaice pentru acoperirea partiala a consumului intern de energie electrica 
și instalatii solare pentru prepararea apei calde de consum. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016. http://e-
vulcan.ro/hcl/legea%2052/Eficienta%20energetica%202016%202022.pdf, pag. 111-112.] 

 

a) Pachete de actiuni pentru cladiri din sectorul rezidential 

Masura 2.1 - Reabilitarea termica a blocurilor. Masura se refera la interventii la blocurile de locuit 
realizate dupa proiecte elaborate în perioada anilor 1950 - 1990 cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 372/2005 pentru reducerea consumurilor energetice la consumatorii finali și ameliorarea 
aspectului urbanistic al localitatii. 

Masura 2.2 - Modernizarea instalatiilor de iluminat interior utilizand echipamente eficiente 
energetic. Masura are ca scop interventii asupra instalatiilor electrice pentru implementarea de 
sisteme de contorizare inteligente, inlocuirea iluminatului incandescent cu lampi cu eficienta 
energetica ridicata, cu posibilitati de reglaj functie de dorinta utilizatorului. 

Masura 2.3 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde de consum la casele 
individuale. Masura se refera la instalarea de panouri solare pentru reducerea consumului de gaze 
naturale și a cheltuielilor cu energia. 

Aceste masuri 2.1, 2.2 și 2.3 pot fi implementate prin accesarea unor proiecte finantate în cadrul 
POR-2014-202, masura de imbunatatire a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, în cadrul 
careia se vor finanta urmatoarele actiuni: 
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- Imbunatatirea izolatiei termice și hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, 
tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor și invelitoarelor inclusiv 
masuri de consolidare; 

- Reabilitarea și modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire și 
apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de 
robinete cu cap termostatic etc.; 

- Modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de 
bloc/scara; 

- Achizitionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura și/sau 
centrale termice pe biomasa, etc.; 

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spatiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata și durata mare de viata; 

- Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: 
achizitionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice; 

- Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului 
(inlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în partile comune - scari, subsol, lucrari de 
demontare a instalatiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.); 

- Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020. 

Masura 2.4 - Aplicarea programului national ,,Casa Verde”. Masura se refera la constructia de noi 
case individuale în perioada 2016-2020 pentru realizarea cladirii cu consum aproape zero de 
energie ,, NZEB’’. 

Primaria va incuraja aplicarea programului la acordarea autorizatiei de constructie. 

Masura 2.5 - Promovarea etichetarii energetice a cladirilor existente. Masura se refera la campanii 
de informare pentru incurajarea propietarilor sa realizeze auditul energetic ce le faciliteaza luarea 
unor masuri de diminuare a cheltuielilor pentru asigurarea confortului dorit. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016. http://e-
vulcan.ro/hcl/legea%2052/Eficienta%20energetica%202016%202022.pdf, pag. 113-114.] 

 

4.3.  PROIECTE PRIORITARE 

Ca orice instrument eficient de management, Programul de îmbunătățire a eficienței energetice a 
orașului Balş este dinamic şi adaptabil oportunităţilor ce se ivesc, urmând a fi receptiv schimbărilor 
şi conjucturilor, precum şi legislatie în vigoare, dar păstrând totuşi direcţiile strategiilor de 
dezvoltare regională şi naţională, dar și directivelor, valorilor şi principiilor europene.  

Proiectele ce se propun a fi implementate vor fi accesate şi funcţie de disponibilitatea surselor de 
finanţare şi de apariţia unori alte potenţiale surse de finanţare. 

Proiectele prioritare sunt în strânsă legătură cu obiectivele programului care pot fi clasificate în 
diferite moduri:  

- după funcțiile municipiului/localității (producător, distribuitor și consumator de energie, 
reglementator al serviciilor de gospodărire comunală și motivator al populației);  

- după sectoare (educație, sănătate, cultură etc.);  
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- după rezultatele preconizate în funcție de obiectivele prioritare ale programului (de exemplu: 
economii financiare, economii de energie, reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, efecte 
sociale etc.);  

În Anexa 5 este prezentată o schemă integrată de formulare și dezvoltare a unui program prioritar.  

Domeniile strategice propuse, sunt urmatoarele: 

- management energetic; 

- iluminat public; 

- sectorul rezidențial; 

- sectorul clădiri publice; 

- transportul public. 

 

Management energetic 

În domeniul managementului energetic propunem urmatoarele: 

numirea unui manager energetic; 

- realizarea unei Declarații de Politică Energetică (ANGAJAMENT) care definește POLITICA 
ENERGETICĂ a oraşului Balş şi reprezintă punctul de pornire al activităților de Management 
Energetic și de economisire de energie în cadrul oraşului Balş. 

 

Propuneri de proiecte: 

 

a) Măsuri implementate 

În perioada anilor 2007 - 2012 au fost efectuate lucrări de reparaţii curente şi capitale la clădirile 
unităţilor şcolare (şarpante, introducerea de centrale termice pe gaze naturale) şi asigurarea 
condiţiilor de desfăşurare normală a procesului educaţional.  

[Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, pag. 87.] 

 

b) Măsuri care urmează a fi implementate 

 

I. Proiecte strategice pentru perioada 2014-2027  

 

1. Modernizarea, eficientizarea și extinderea iluminatului public din orașul Balș. Extinderea rețelei 
de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu becuri de tip LED, becuri eficiente 
energetic, alte tipuri etc. Valoare 25.000.000 lei. 

2. Reabilitarea energetică a clădirilor de locuințe colective (blocuri) și instalarea de panouri 
fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică și căldură. Valoare 30.000.000 lei. 

3. Reabilitarea energetică a clădirilor de interes public din orașul Balș (unități de învățământ, 
sanitare, sediul Primăriei etc.) și instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea necesarului 
de energie electrică și căldură. Valoare 10.000.000 lei. 

4. Modernizarea transportului în comun și interurban din orașul Balș. Proiectul implică construcția 
unei autogări moderne, cu peroane, locuri de parcare, săli de așteptare, casă de bilete, spații 
comerciale, etc. Aceasta va fi amplasată în proximitatea Gării Balș, în vederea promovării 
transportului intermodal. Valoare 1.000.000 lei. 
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5. Extinderea rețelei de distribuție a gazelor natural în cartierul Româna din orașul Balș și 
branșarea consumatorilor la rețea. Valoare 500.000 lei. 

6. Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în noile zone rezidențiale orașul Balș. 
Proiectul prevede extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, inclusiv de iluminat în noile 
zone rezidențiale ale orașului Balș. Valoare 1.000.000 lei. 

[Consiliul Local al Orasului Balș, Strategia de dezvoltare a orașului Balș pentru perioada 2014-2020,  Balș 2014, Anexa 1.] 

 

Iluminat arhitectural Primăria Balş, aprobat prin HCL Balş, nr. 79 din data de 12.08.2014, 205.600 
lei. 

[HCL Balş, nr. 79 din data de 12.08.2014 HCL Referitor la: alocarea sumei de 205.600 lei din bugetul local pentru finanţarea lucrării 
„Iluminat arhitectural Primăria Balş”.] 

 

Pentru reducerea poluarii aerului se vor lua masuri si in domeniul transportului, cum ar fi: 

- realizarea Variantei ocolitoare a orasului Bals; 

- promovarea mijloacelor de transport în comun si a celor alternative (biciclete) prin masuri 
incentive si coercitive. 

[Primaria Orașului Balș, Bilanț de mediu, 31.12.2004.] 

 

4.4.  MIJLOACE FINANCIARE  
 

Finantarea proiectelor se va face prin intermediul urmatoarelor instrumente: 

a) Fonduri din bugetul municipal, în special pentru elaboarea sudiilor de fezabilitate necesare 
pentru accesarea de finantari nerambursabile, pentru audituri energetic, dar şi domeniul investitiilor 
în eficientizarea energetic şi al producerii energiei din surse regenerabile; 

b) Fonduri disponibile pe diferite programe nationale de finantare; 

c) Finantare din fonduri structurale; 

d) Finatari în parteneriat public privat (PPP) - concesiune etc.; 

e) Finantari proiecte de investitii în eficienta energetic şi în instalatii de producere a energiei din 
surse regenerabile de la donatori externi altii decat Comisia Europeana (Guvernul Elvetiei, 
Guvernul Norvegian, Spatiul Economic European etc.); 

f) Finantari prin fonduri de eficienta energetic create la nivel national (de ex. Fondul Roman de 
Eficienta Energetica - FREE), sau la nivel European; 

g) Finatari prin societati de tip ,,ESCO’’ - Energy Service Company (contract de performanţă); 

h) Fonduri alocate de proprietarii privati de cladiri şi locuinte; 

[Planul de Actune pentru Energie Durabila al Municipiului Petrosani, PAED, 2012, pag. 27-28.] 

i) Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului;  

j) Emiterea de obligațiuni municipale speciale;  

k) Utilizarea de credite comerciale;  

l) Leasing pentru echipamente. 

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii reduse de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. - eficiență energetică în clădiri 
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publice, clădiri rezidențiale și iluminat public, vor putea fi finanțate investiții în creșterea eficienței 
energetice a clădirilor deținute sau ocupate de autoritățile administrației publice centrale. 

[Raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, aprilie 2015, pag. 15.] 
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V. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR 
DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE 

 

Pentru monitorizarea progresului și rezultatelor obtinute, pe masura ce se vor implementa 
proiectele propuse pentru cresterea eficientei energetice, este indicat sa se foloseasca un sistem 
simplu de evaluare a rezultatelor, bazat pe acelasi set de indicatori cu cel folosit la stabilirea 
punctului de pornire. 

Comparatiile intre valorile indicatorilor pe masura ce se implementeaza strategia și valorile de 
pornire, arata în mod obiectiv evolutia obiectivelor propuse. 

Principalii parametrii ce vor trebui monitorizati se refera la: 

A. Starea obiectivelor inainte și dupa punerea în aplicare a masurilor din Programul de 
imbunatatire a eficientei energetice; 

B. Cantitatea totala de energie economisita pentru intreaga perioada de punere în aplicare a 
programului, precum și proiectiile pentru o anumita perioada de timp, folosind datele din masuratori 
reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la masurile puse în aplicare. 

Evaluarea programului trebuie sa includa și o comparatie a rezultatelor obtinute pentru fiecare 
dintre obiectivele stabilite: 

- scaderea costurilor cu energia; 

- reducerea emisiilor; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor energetice etc. 

Legislatia în vigoare impune o monitorizare anuala, insa monitorizarea și evaluarea incep de obicei 
de la primii pasi ai proiectului și continua dupa finalizarea implementarii masurilor în scopul stabilirii 
impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie, 
mediului și asupra comportamentului uman. 

[Strategia de eficienta energetica a municipiului Vulcan pentru perioada 2016-2022, 17.06.2016. http://e-
vulcan.ro/hcl/legea%2052/Eficienta%20energetica%202016%202022.pdf, pag. 127.] 

Programul de imbunatatire a eficientei energetice reprezinta un material dinamic, ce suporta 
imbunatatiri/ajustari ori de cate ori rezultatele obtinute dovedesc aceasta necesitate, precum și în 
cazul în care evolutia tehnologica pe anumite sectoare este de impact crescut și nu în ultimul rand 
ori de cate ori cadrul legislativ vine și modifica indicatorii/parametri ce trebuiesc monitorizati. 

 

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din 
programul de îmbunătățire a eficienței energetice, este prin comparații pe baza datelor cu privire 
la:  

(a) starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 
îmbunătățire a eficienței energetice;  

(b) cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a 
programului, precum și proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din măsurători 
reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare.  

Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparație a rezultatelor obținute 
pentru fiecare dintre obiectivele stabilite: scăderea costurilor cu energia, reducerea emisiilor, 
îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul programului etc. 
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Monitorizarea și evaluarea începe de obicei de la primii pași ai proiectului și continuă după 
finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului 
asupra economiei locale, consumului de energie, mediului și asupra comportamentului uman.  

Descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate este prezentată în Tabel V.1. 

 

Sector consum Măsuri de 
economie de 

energie 

Indicator 
cantitativ 

 

Val. estimată 
(calculată) a 

economiei de 
energie  

Fonduri 
necesare 

 

Sursa de 
finanțare 

 

Perioada de 
aplicare 

   [tep/an] [lei/euro]   

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier       

Pietonal       

Arhitectural       

Peisagistic       

Semaforizare       

Semnalizare 
luminoasă 

      

Mijloace 
publicitare 

      

SECTOR REZIDENŢIAL 

Blocuri de  

locuințe 
      

Case individuale       

CLĂDIRI PUBLICE 

Spitale, 
dispensare, 
policlinici, etc. 

      

Școli, licee, 
creșe, grădinițe, 
etc. 

      

Clădiri social-
culturale (teatre, 
cinematografe, 
muzee etc.) 

      

Clădiri 
administrative 

      

Altele       

TRANSPORT ÎN COMUN 
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PRODUCERE ŞI UTILIZARE PROPRIE MAI EFICIENTĂ A ENERGIEI REGENERABILE LA NIVEL LOCAL 

       

       

Tabel V.1 Descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate 
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CONCLUZII GENERALE 

 

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice a oraşului Balş reprezintă un program coerent, 
ce necesită pentru implementarea corectă susţinerea financiară şi politică a comunităţii locale şi 
care este parte integrantă a documentelor politice strategice menite să asigure un grad ridicat de 
dezvoltare durabilă locală. 

Acest angajament este deopotrivă, al administraţiei publice locale, al mediului de afaceri şi 

al cetăţenilor, deoarece resursele financiare pentru realizarea proiectelor propuse se regăsesc în 
efortul întregii comunităţi. Din această perspectivă considerăm campaniile de informare de maximă 
importanţă în înţelegerea conceptelor promovate, dată fiind necesitatea schimbării 
comportamentului faţă de resursele energetice şi în final, faţă de conceptul de dezvoltare durabilă. 

 

a) Aspecte pozitive constatate 

 

Principalele aspecte pozitive constatate în domeniul energetic al oraşului Balş sunt următoarele: 

- s-a facut o propunere privind modernizarea sistemului de iluminat public de la nivelul oraşului 
Balş;  

- demarea prezentului program de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul oraşului Balş. 

 

b) Aspecte negative constatate 

 

În urma consultări strategiilor care fac referire la oraşul Balş, se desprind o serie de concluzii cum 
ar fi spre exemplu: 

- insuficienţa datelor privind sectorul energetic din oraşul Balş; 

- datele privind consumul de energie termica se opresc la nivelul anului 2012. 

De asemenea, se mai desprind și urmatoarele concluzii: 

- la nivelul oraşului Balş nu a fost numit un manager energetic; 

- la nivelul oraşului Balş nu exista o baza de date completa privind consumurile energetice. 

 

c) Baza de date privind consumurile energetice 

 

În continuare trebuie intocmita o baza de date privind consumurile energetice pentru perioada 
anilor 2012-2014. Aceste date servind la stabilirea consumului de energie în anul de referinta. 

Incepand cu anul 2015 trebuie ca în fiecare an sa fie completate: 

- datele privind consumurile energetice; 

- tabelul 6 Descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate. 

Pentru intocmirea bazei de date am pregatit o serie de formulare tipizate organizate pe 
urmatoarele capitole: 

- iluminat public; 
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- sectorul rezidențial; 

- sectorul clădiri publice; 

- transportul public; 

- tabele centralizatoare. 

  

d) Reactualizarea anuala a programului de îmbunătățire a eficienței energetice 

 

Conform cu modelul de program de îmbunătățire a eficienței energetice intocmit de catre ANRE, 
rezulta ca anual trebuie reactualizate urmatoarele tabele: 

- Tabel 3 Descrierea sectorului rezidențial; 

- Tabel 4 Descrierea sectorului clădiri publice; 

- Tabel 5 Descrierea sectorului transporturi; 

- Tabelul 6 Descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate. 

Tot din modelul de programul de îmbunătățire a eficienței energetice intocmit de catre ANRE, 
rezulta faptul caci Tabelul 6 reactualizat anual trebuie transmis pana la 30 septembrie la 
Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadrul ANRE. 

 

e) Obiective prioritare 

 

Obiectivele prioritare sunt prezentate:  

- în detaliu la subcapitolul 4.2; 

- detaliat începând cu anul 2015 şi terminând cu anul 2050. 
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ANEXE 

 

5.1. ANEXA 1 - MATRICE DE EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE AL 
MANAGEMENTULUI ENERGETIC 

 

 NIVEL 

 1 2 3 

ORGANIZARE    

Manager energetic Nici unul desemnat Atribuții desemnate, dar nu 
împuternicite 20-40 % din timp este 
dedicat energiei 

Recunoscut și împuternicit care are sprijinul 
municipalității 

Compartiment 
specializat EE 

Nici unul desemnat Activitate sporadică Echipa activă ce coordonează programe de 
eficiență energetică 

Politica Energetică Fără politică energetică Nivel scăzut de cunoaștere și de 
aplicare 

Politica organizaționala sprijinită la nivel de 
municipalitate. Toți angajații sunt înștiințați 
de obiective și responsabilități 

Răspundere privind 
consumul de energie 

Fără răspundere, fără buget Răspundere sporadică, estimări 
folosite în alocarea bugetelor 

Principalii consumatori sunt contorizați 
separat. Fiecare entitate are răspundere 
totală în ceea ce privește consumul de 
energie 

PREGĂTIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Colectare informații / 
dezvoltare sistem 
bază de date 

Colectare limitată Se verifică facturile la energie/ fără 
sistem de bază de date 

Contorizare, analizare și raportare zilnică  

Există sistem de bază de date 

Documentație Nu sunt disponibile planuri, 
manuale, schițe pentru clădiri și 
echipamente 

Există anumite documente și 
înregistrări 

Existenţă documentație pentru clădire și 
echipament pentru punere în funcțiune 

Benchmarking Performanța energetică a 
sistemelor și echipamentelor nu 
sunt evaluate 

Evaluări limitate ale funcțiilor specifice 
ale municipalități 

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar 
fi indicatorii de performanță energetică 

Evaluare tehnică Nu există analize tehnice Analize limitate din partea furnizorilor Analize extinse efectuate în mod regulat de 
către o echipa formată din experți interni și 
externi. 

Bune practici Nu au fost identificate Monitorizări rare Monitorizarea regulată a revistelor de 
specialitate, bazelor de date interne și a 
altor documente 

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Obiective Potențial Obiectivele de reducere a 
consumului de energie nu au fost 
stabilite 

Nedefinit. Conștientizare mică a 
obiectivelor energetice de către alții în 
afara echipei de energie 

Potențial definit prin experiență sau evaluări. 

Îmbunătățirea 
planurilor existente de 
eficiență energetică 

Nu este prevăzută îmbunătățirea 
planurilor existente de eficiență 
energetică 

Există planuri de eficiență energetică Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă 
evaluările. Respectarea deplină cu liniile 
directoare și obiectivele organizației 

Roluri și Resurse Nu sunt abordate, sau sunt 
abordate sporadic 

Sprijin redus din programele 
organizației 

Roluri definite și finanțări identificate. 
Program de sprijin garantate. 

Integrare analiză 
energetică 

Impactul energiei nu este 
considerat. 

Deciziile cu impact energetic sunt 
considerate numai pe bază de costuri 
reduse 

Proiectele / contractele includ analiza de 
energie. Proiecte energetice evaluate cu 
alte investiții. Se aplică durata ciclului de 
viață în analiza investiției 
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Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Planul de comunicare Planul nu este dezvoltat. Comunicări periodice pentru proiecte. Toate părțile interesate sunt abordate în 
mod regulat. 

Conștientizarea 
eficienței energetice 

Nu există Campanii ocazionale de conștientizare 
a eficienței energetice. 

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea 
inițiativelor de organizare. 

Consolidare 
competențe personal 

Nu există Cursuri pentru persoanele cheie. Cursuri / certificări pentru întreg personalul. 

Gestionarea 
contractelor 

Contractele cu furnizorii de utilități 
sunt reînnoite automat, fără 
analiză. 

Revizuirea periodică a contractelor cu 
furnizorii. 

Există politică de achiziții eficiente 
energetic. Revizuirea periodică a 
contractelor cu furnizorii. 

Stimulente Nu există Cunoștințe limitate a programelor de 
stimulente. 

Stimulente oferite la nivel regional și 
național. 

Monitorizarea și Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE 

Monitorizarea 
rezultatelor 

Nu există Comparații istorice, raportări 
sporadice 

Rezultatele raportate managementului 
organizațional 

Revizuirea Planului de 
Acțiune 

Nu există Revizuire informală asupra 
progresului. 

Revizuirea planului este bazat pe rezultate. 
Diseminare bune practici 

 
Notă: Marcarea căsuțelor este doar un exemplu de mod de completare.  

 

5.2. ANEXA 2 - FIŞĂ DE PREZENTARE ENERGETICĂ A LOCALITĂȚII BALȘ 
 

ENERGIE ELECTRICĂ 

 
Destinația consumului U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  
1.  populație MWh    
2. iluminat public MWh    
3. sector terțiar (creșe, grădinițe, şcoli, spitale, alte 
clădiri publice, etc.) 

MWh    

4. alimentare cu apă * MWh    
5. transport local de călători MWh    
6. consum aferent pompajului de energie termică* MWh    
* Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă  
 

GAZE NATURALE 

 

Destinația consumului U.M. Tipul consumatorului Total 
  Casnic Non casnic  

1. populație MWh 
(mii Nm3) 

   

2. sector terțiar (creșe, grădinițe, şcoli, spitale, alte 
clădiri publice, etc.) 

MWh 
(mii Nm3) 

   

3. alți consumatori nespecificați MWh 
(mii Nm3) 

   

 

ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat) 

 

Destinația consumului U.M. Tipul consumatorului Total 
  Casnic Non casnic  
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1. populație Gcal  
(MWh) 

   

2. sector terțiar (creșe, grădinițe, şcoli, spitale, alte 
clădiri publice, etc.) 

Gcal  
(MWh) 

   

(1 Gcal = 1,163 MWh)     

 

BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi etc.) 

 

Destinația consumului U.M. Total 
   

1. populație t  
2. sector terțiar (creșe, grădinițe, şcoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) t  

 

CARBURANŢI (motorină, benzină) 

 

Destinația consumului U.M. Motorină Benzină 
1. transport local de călători t   
2. serviciul public de salubritate t   
3. TOTAL t   

 

Notă: se va preciza dacă sunt utilizați și alți combustibili în afară de gaz natural și biomasă, pentru gătit, apă caldă și 
încălzire 
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5.3. ANEXA 3 - INDICATORI SECTOR REZIDENȚIAL  
 

În țările UE (Figura 0.1), consumul anual pe m2 pentru clădiri este circa 220 kWh/m2; există o mare 
diferență între consumul rezidențial (200 kWh/m2) și cel nerezidențial al clădirilor (295 kWh/m2). 
Consumul mediu de electricitate pe m2 în țările UE este de circa 70 kWh/m2, majoritatea țărilor 
situându-se în domeniul 40-80 kWh/m2. Consumul este mai mare în țările nordice din cauza 
folosirii energiei electrice pentru încălzit (fiind de 130 kWh/m2 în Suedia și Finlanda și ajungând la 
aproximativ 170 kWh/m2 în Norvegia).  

 

 
Figura 0.1 Consumul de energie pe m2 în clădiri (în 2009, climat normal) - Sursa: Odyssee 

 

Evoluția eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor este măsurată din reducerea anuală a 
energiei utilizate pe m2 (Figura 0.2). În perioada anilor 1997-2009, energia utilizată pe m2 a scăzut 
în toate țările UE per total (cu aproape 15 %). Reducerea se datorează în principal prevederilor tot 
mai stricte ale standardelor pentru construcția de noi apartamente, dar și răspândirii aparatelor 
electrocasnice cu consum mai mic și al programelor naționale de reabilitare termică a clădirilor. 
Reducerea este semnificativă în Olanda, Irlanda, Franța și în țările nou -membre ale UE (România, 
Letonia, Estonia și Polonia) urmare a efectelor combinate ale prețului tot mai ridicat al energiei și 
îmbunătățirea eficienței energetice. Olanda are unul dintre nivelele cele mai mici ale consumului de 
energie pe m2 fiind, în același timp, și una din țările cu cele mai mari creșteri a eficienței energetice 
pentru încălzirea spațiilor. 

 

 
Figura 0.2 Consumul de energie pentru încălzire pe m2 construit - Sursa: Odyssee 
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Consumul de energie a crescut cu mai mult de 2% anual în jumătate dintre țările UE între anii 2000 
și 2008 (1,7% media pe UE) (fig. 3). Creșterea a fost mai rapidă în 5 țări, mai mult de 4% pe an (3 
țări din sudul Europei, Grecia, Spania și Cipru - din cauza răspândirii utilizării aerului condiționat și 
ȋn 2 țări baltice, respectiv Estonia și Letonia) din creștere economică și răspândirea utilizării 
aparaturii electrocasnice. Consumul a scăzut în Norvegia, Danemarca, Suedia și Bulgaria, fie 
datorită înlocuirii consumului de electricitate, obținută din alți combustibili pentru producerea 
energiei termice (lemn, gaz), și/sau datorită utilizării pompelor de căldură pentru încălzire. 

 

 
Figura 0.3 Evoluții ale consumului de energie casnic - Sursa: Odyssee 

 

Între țările UE sunt diferențe semnificative în consumul de energie pentru aparatele electrocasnice 
și iluminat (Finlanda și Suedia 4000 kWh sau 1000 kWh în Estonia și România) - vezi Figura 0.4. 
Aparatele electrocasnice includ, printre altele, frigiderele, mașinile de spălat, echipamentele IT.  

 

 
Figura 0.4 Consumul de electricitate pe apartament pentru electrocasnice și iluminat 

 

În ceea ce priveşte performanţa energetică a fondului de clădiri existent, Tabel 0.1 şi Tabel 0.2 
prezintă sintetic principalele caracteristici atât pentru clădirile de locuit existente, cât şi pentru 
clădirile din sectorul nerezidenţial. 

 

Anul construcţiei Caracteristică termică 

U [W/(m² · K)] 

Consum de energie finală  

[kWh/m² · an] 

 Vertical Orizontal  

< 1910 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 
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1910 - 1929 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1930 - 1944 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1945 - 1960 1,40 - 2,00 0,90 - 1,80 150 - 400 

1961 - 1970 1,35 - 1,90 0,90 - 1,80 150 - 400 

1971 - 1980 1,35 - 1,90 0,90 - 1,80 150 - 400 

1981 - 1989 1,25 - 1,60 0,90 - 1,80 150 - 400 

1990 - 1994 1,10 - 1,50 0,90 - 1,80 150 - 350 

1995 - 1999 0,80 - 1,10 0,90 - 1,80 140 - 280 

> 2000 0,70 - 1,10 0,90 - 1,80 120 - 230 

Tabel 0.1 Caracteristici de performanţă energetică - clădiri de locuit 
Sursa: Petran, Horia, s.a.m.d., BUILD UP Skills - România. Raport de analiză a stării actuale, august, 2012, 

pagia 57. 

 

Categoria clădirii Caracteristică termică 

U [W/(m² · K)] 

Consum de energie finală  

[kWh/m² · an] 

 Vertical Orizontal  

Birouri 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 120 - 250 

Educaţie, cultură 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 200 - 350 

Sănătate 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 200 - 400 

Turism 0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 150 - 300 

Comerţ   0,70 - 1,50 0,35 - 1,30 150 - 300 

Tabel 0.2 Tabelul 2  Caracteristici de performanţă energetică - sector nerezidenţial 
Sursa: INCD URBAN-INCERC 

 

Caracteristicile de performanţă termică a anvelopei clădirilor construite după anul 2000 au fost 
îmbunătăţite datorită creşterii cerinţelor minime (privind rezistenţele termice ale elementelor de 
construcţie) şi implementării sistemului de verificare a cerinţelor la emiterea autorizaţiei de 
construire. 

Informaţiile conţinute în certificatele de performanţă energetică elaborate ar putea permite 
evaluarea performanţelor energetice medii pe categorii de clădiri, în măsura în care numărul 
certificatelor ar putea asigura un esantion reprezentativ cu referire la aria utilă condiţionată a 
clădirilor pe categorii şi reprezentativitate climatică. 

Baza de date centrală cu certificate de performanţă energetică elaborate de către auditorii 
energetici atestaţi functionează în cadrul INCD URBAN-INCERC, până în prezent fiind transmise 
în format electronic cica 22.500 certificate de performanţă energetică. Prelucrarea preliminară a 
circa 7.000 dintre acestea, permite o evaluare estimativă (preliminară) a performantelor energetice 
ale clădirilor existente. În Figura 0.5 se prezintă rezultatul acestei analize cu privire la indicatorii de 
consum de energie finală, fără însă a avea valoare de reprezentare statistică, ţinând seama de 
numărul foarte mic de certificate analizate. 
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Figura 0.5 Evaluarea estimativă a performanţelor energetice ale clădirilor existente 

Sursa: Petran, Horia, s.a.m.d., BUILD UP Skills - România. Raport de analiză a stării actuale, august, 2012, 
pagia 58. 

În Figura 0.6 se prezintă rezultatul cu privire la emisiile de CO2 ale clădirilor existente. 

 
Figura 0.6 Evaluarea estimativă a emisiile de CO2 ale clădirilor existente 

Sursa: Petran, Horia, s.a.m.d., BUILD UP Skills - România. Raport de analiză a stării actuale, august, 2012, 
pagia 58 

 

Prin Programul Național Român pentru creșterea eficienței energetice pentru blocurile de 
apartamente au fost reabilitate 1518 blocuri de locuinte în perioada anilor 2009 - 2014 (dintr-un 
total de aproximativ 85.000 de blocuri), reprezentând 55.293 de apartamente, în scopul de a obține 
consum anual specific pentru încălzirea mai mic de 100 kWh/m2 (v. Figura 0.7). 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 2015, pag. 43.] 
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Figura 0.7 Numărul blocurilor și apartamentelor reabilitate în perioada anilor 2009 - 2014 

Sursa: baza de date MDRAP si ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 2015, 
pag. 43. 

 

În figura 8 este prezentat consumul specific de energie al locuintelor, pentru perioada anilor 2000-
2013. 

 

 
Figura 0.8 Consumul de energie pe locuință 

Sursa: Anuarul Statistic al României si ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 
2015, pag. 34. 

Valorile indicatorului specific consumul de energie electrică pe locuință (kWh/locuință - Figura 0.8) 
sunt mici în comparație cu valorile din alte țări ale UE, ceea ce înseamnă că dotarea populației cu 
aparatele de uz casnic este modestă. 

În România energia electrică este mai puțin folosit pentru încălzirea/răcirea spaţiilor, pentru gătit și 
pentru preparare a apei calde de consum. A fost înregistrat o creștere a nivelului de dotare 
populației cu aparate de uz casnic (frigider, mașini de spălat, etc.) și acest lucru este înregistrat 
doar în condițiile creșterii eficienței energetice. Etichetarea aparatelor a fost foarte favorabilă din 
acest punct de vedere. 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 2015, pag. 36.] 

În Figura 0.9 este prezentat consumul specific de energie electrica a locuintelor în România, 
pentru perioada anilor 2000-2013. 
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Figura 0.9 Consumul de energie electrică pe locuință, în România 

Sursa: baza de date Odyssee si ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 2015, 
pag. 36. 

În cursul anului 2016 a fost modificat Normativul C 107-2005. Modificarile sunt facute prin ,,Ordinul 
ministrului MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice 
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-
2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005’’. 

Principala modificare facuta în Normativul C 107-2005 se refera la nivelul necesarului de energie 
pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. 

Prin modificarea facuta în Normativul C 107-2005, practic se raspunde la cerinta formulata în art. 
14 din Legea nr. 372/2005 (reactualizata cu O.G.R. nr. 13/2016), respectiv: 

„(1) Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de 
construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor 
administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise 
după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero’’. 

Tot prin Ordinul ministrului MDRAP nr. 386/2016, a fost modificata zonarea climatică a României 
pentru perioada de iarnă (vFigura 0.10). 
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Figura 0.10 Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă 

Sursa: Ordinul MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind 
calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005. 
 

În Tabelul 3 este precizat nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero, precizat prin Ordinul MDRAP nr. 386/2016. 

 

 
Tabel 0.3 Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

Sursa: Ordinul MDRAP nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind 
calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005. 
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În tabelul de mai jos sunt mentionate valorile limită maxim admise ale energiei primare și ale 
emisiilor de CO2 pentru cladiri, proiectia fiind facuta pana în anul 2050. 

 

 
 

 
Tabel 0.4 Valorile limită maxim admise ale Energiei primare și ale Emisiilor de CO2 aferente proceselor de 
funcţionare a clădirilor, repartizare pe tipuri de clădiri și pe zonele climatice de iarnă ale României 

Sursa: Dan Constantinescu, Repere de configurare energetică și de mediu a clădirilor noi cu consum de energie 
aproape zero, în context european şi naţional, pag. 70-71. 

 

Situaţia privind consumul de energie electrică (MWh/cap de locuitor) pentru perioada 1999 - 2014, 
la nivelul judeţului Olt, este prezentată în tabelul urmator. 

 
Mediul Anul                       

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urban  7,76 16,2 4,96 2,02 1,71 1,44 1,35 1,26 1,46 4,25 4,63 2,92 3,31 3,44 3,31 3,29 
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Rural  0,49 0,49 0,5 0,5 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,58 0,31 1,03 1,38 1,43 1,37 1,35 

Tabel 0.5 Consumul specific de energie electrică (MWh/cap de locuitor) pentru perioada anilor 2010 - 2014, la 
nivelul judeţului Olt perioada anilor 2000-2014 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediul în județul Olt - anul 2006, pag. 195-196.] 

 [Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2008, Capitolul 12 Energia, 
pag. 302-306.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2009, pag. 368-373.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea mediului anul 2014 - Judeţul Olt, pag. 229-230.] 

 

România are prețurile la energia electrică relativ mici (fără corecție PPC) - de 0,1323 de €/kWh în 
anul 2013 - Figura 0.11. 

[ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 2015, pag. 37.] 

 

 
Figura 0.11 Prețul energiei electrice la consumatorii casnici 

Sursa: baza de date EuroSTAT si ANRE, Tendințele eficienței energetice și politici în România, Septembrie 
2015, pag. 37. 

 

Situatia privind consumul de gaze naturale, pentru uz casnic (m3/cap de locuitor) pentru perioada 
anilor 2001 - 2014, la nivelul județului Olt, este prezentata în tabelul urmator. 

 

Anul                              

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

77,89 69,5 54,7 60,9 67,1 62,3 58,4 57,1 67 68,8 72,7 73,3 68,5 93,2 80,3 

Tabel 0.6 Tabelul 4 Consuml specific de gaze naturale (m3/cap de locuitor), în județul Olt în perioada anilor 
2000-2014 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2008, Capitolul 12 Energia, 
pag. 302-306.] 

[Agentia pentru Protectia Mediului Olt, Raport privind starea factorilor de mediu în județul Olt în anul 2009, pag. 368-373.] 

[Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Raport privind starea mediului anul 2014 - judeţul Olt, pag. 229.] 
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Eficiența energetică în clădirile rezidențiale 

 

Prin Programul național de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțat 
potrivit O.U.G.R. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, până la 31.12.2014 au fost executate lucrări de eficiență energetică la 1518 blocuri de 
locuințe, din diverse zone climatice, reprezentând 58.255 apartamente. Potrivit actului normativ, la 
blocurile de locuințe incluse în program au fost realizate lucrări de intervenție, în principal, la 
anvelopa acestora, astfel încât consumul anual specific de energie pentru încălzire să scadă sub 
100 kWh/m2. Evoluția numărului de clădirile incluse în programul susmenționat, până la 
31.12.2014, se prezintă în Tabel 0.7 și Figura 0.12. 

 
Perioada Nr. blocuri finalizate Nr. apartamente finalizate 

2009 291 8.984 
2010 502 22.390 
2011 521 18.878 
2012 61 2.285 
2013 75 2.184 
2014 68 3.534 
Total 1.518 58.255 

Tabel 0.7 Evoluția numărului de cladiri  
 

 
Figura 0.12 Evoluția numărului de cladiri 

[Raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, aprilie 2015, 
pag. 13-14.] 

 

Astfel, economia de energie rezultată în clădirile rezidențiale incluse în programul național (circa 
35%-40% din energia finală consumată înainte de renovarea clădirilor). 

[Raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, aprilie 2015, pag. 13-14.] 

Puţine locuinţe sunt dotate cu aparate de răcire (3,6%), în special în mediul urban. 

[Cătălin Zamfir (coordonator), Mihai Dumitru, Adina Mihăilescu, Mihnea Preotesei, Mariana Stanciu, Elena Zamfir, Ilie Bădescu, 
Ion Glodeanu, Andreea Nicolaescu, Adela Şerban, Eficienţa energetică - prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, 
creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie, Academia Română, 2015, pag. 54.] 
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Eficiența energetică în clădirile administrației publice centrale 

 

Pentru creșterea eficienței energetice a acestei categorii de clădiri, inventariate potrivit Ordinului 
MDRAP nr. 3466/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778/2013, și în 
aplicarea prevederilor art. 5 (1) din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică pentru anul 
2014, au fost transmise următoarele informații de către deținătorii/ administratorii acestora, în ceea 
ce privește acțiunile efectuate în anul 2014: 

- a fost pus la dispoziția publicului inventarul clădirilor cu suprafețe de peste 500 m2, prin afișarea 
pe pagina de internet a fiecărui deținător/administrator, care cuprinde şi datele energetice 
relevante aferente acestora. 

[Raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, aprilie 2015, pag. 15.] 
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5.4. ANEXA 4 - INDICATORI SECTOR TRANSPORT  
 

Pentru monitorizarea impactului transportului urban se pot folosi graficele de forma (Figura 0.13, 
Figura 0.14):  

 
Figura 0.13 Consum specific de energie / pasager- km 

Sursa: Urban Transport and Energy Efficiency - Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ) 

 

 
Figura 0.14 Comparaţie între consumul specific de energie funcţie de modul de transport, în grame echivalent 

petrol pe persoană şi km 

În 11 țări UE și în Norvegia, rata creșterii eficienței energetice a fost mai mare de 1 % începând cu 
anul 2000, peste nivelul propus de Directiva 2006/32/CE. În 6 țări din CE eficiența transporturilor a 
scăzut din cauza transportului rutier de mărfuri: cifra ”negativă” a economiilor din transportul rutier 
de mărfuri a depășit economiile obținute din zona autoturismelor.  
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Figura 0.15 Evoluția eficienței energetice în transporturi în țările UE* % / an 

Sursa: Odyssee 

* Țările cu creștere a indexului ODEX apar fără evoluție în eficiența energetică; pentru aceste țări 
impactul negativ pentru camioane este datorat unor factori care nu sunt de natură tehnică și au 
depășit economiile autoturismelor. 
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5.5. ANEXA 5 - ETAPELE FUNDAMENTĂRII PROIECTELOR PRIORITARE 

 

1. Care sunt motivele pentru derularea proiectului de eficienţă energetică ? 

         

Creşterea 
preţului la 
energie 

 Creşterea 
populaţiei 

 Creşterea 
cererii de apă 

 Creşterea 
emisiilor gazelor 
cu efect de seră 

 Altele 

         

2. Care sunt obiectivele proiectului ? 

         

Reducerea 
costurilor cu 

energia 

 Îmbunătăţirea 
ofertei de servicii 

 Reabilitarea 
sistemelor 
existente 

 Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

 Altele 

         

3. Este fezabil proiectul ? 

         

Analiza pieţei  Analiza tehnică  Analiza 
economică 

 Analiza financiară  Analiza de 
sensibilitate 

         

  Cele mai bune 
soluţii 

 Eficienţa 
costului 

 Costul capitalului   

         

4. Ce riscuri implică proiectul ? 

         

Fluctuaţii ale 
pieţei 

 Modificări ȋn 
ipotezele 

economice 

 Modificări 
legislative 

 Riscuri tehnice   

         

Interpretarea 
greşită a 
cererii, 

consumului 
sau a preţurilor 

 Inflaţia, 
devalorizarea 

monedei, 
sarcina/povara 

fiscală 

 Obligaţii/cerinţe 
mai stricte de 

mediu 

 Risc de eşec 
tehnic 

  

         

5. Ce tipuri de contract ar trebui folosite şi cum ar trebui finanţate ? 

         

  Servicii 
energetice 

   Contracte la cheie   
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Finanţare 
ESCO 

   Municipalitatea 
se ȋmprumută 
de la instituţii 

financiare 
private 

   Municipalitatea 
se 

autofinanţează 

         

Economii 
grantate 

   Economii 
partajate 

   Tarif/onorariu 
fix/Economii 
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TABELE DE CONVERSIE 

 

 MJ kWh koe Mcal 

1 Mega Joule (MJ) 1 0,278 0,034 0,239 

1 kilo wat oră (kWh) 3,6 1 0,123 0,86 

1 kilo echivalent petrol (koe) 41,91 11,63 1 10,01 

1 Mega calorie 4,187 1,163 0,1 1 

 

da deca 10
1
 

h hecto 10
2
 

k kilo 10
3
 

M mega 10
6
 

G giga 10
9
 

T tera 10
12

 

P peta 10
15

 

E exa 10
18

 

 

5.6. Factori de echivalenţă între unităţile de măsură ale energiei 

 

Unitatea 
de 

măsură  

Factorul de echivalenţă 

kJ kWh kcal tep tcc Btu boe mtoe m3 gaz ft3 gaz 

1 kJ 1 0,278∙10-3 0,239 2,388∙10-8 3,412∙10-5 9,479∙10-1 1,634∙10-

10 2,334∙10-11 2,684∙10-8 0,948∙10-6 

1 kWh 3,6∙103 1 860 8,6∙10-5 123∙10-6 3,41∙103 5,882∙10-4 8,037∙10-5 0,965∙10-1 3,41 

1 kcal 4,187 1,162∙10-3 1 10-7 0,143∙10-6 3,966 6,838∙10-7 9,347∙10-8 1,123∙10-4 3,966∙10-3 

1 tep 4,187∙107 1,163∙104 107 1 1,429 3,965∙107 6,84 0,935 1,123∙103  

1 tcc 2,931∙107 8,14∙103 7∙106 0,7 1 2,776∙107 4,786 6,543∙10-1 786,1 2,776∙104 

1 Btu 1,055 2,932∙10-4 2,522∙10-1 2,522∙10-8 3,603∙10-8 1 1,724∙10-7 2,357∙10-8 2,832∙10-5 10-3 

1 boe 6,119∙106 1,7∙103 1,462∙106 1,462∙10-1 2,089∙10-1 5,8∙106 1 1,367∙10-1 1,642∙10-2 5,8∙103 

1 mtoe 4,476∙107 1,244∙104 1,07∙107 1,07 1,528 4,243∙107 7,315 1 1,201∙103 4,243∙104 

1 m3 gaz 3,726∙104 1,035∙101 8,905∙103 8,905∙10-4 1,272∙10-3 3,521∙104 6,089∙10-3 8,323∙10-4 1 35,31 

1 ft3 gaz 1,056∙103 2,933∙10-1 252,2 2,522∙10-5 3,602∙10-5 103 1,724∙10-4 2,357∙10-5 2,832∙10-2 1 
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Observaţii: 

Btu - British thermal unit; 

1 boe - Baril petrol echivalent, cantitate de energie conţinută în volumul de 1 baril petrol (1 baril = 0,1589873 m3); 

1 mtoe - Tonă metrică petrol, cantitate de energie conţinută în volumul de 1 m3 petrol (echivalent cu energia a 
7,345 barili petrol); 

1 m3 gaz - Cantitate de energie conţinută în 1 m3 gaze naturale, în condiţii normale, cu puterea calorifică 

inferioară de 37276 3
/

N
mkJ ; 

1 ft3 gaz - Cantitate de energie conţinută în volumul de gaz echivalentă cu 1000 Btu. 

 

Sursa: ANRE, Ghid de elaborare a auditurilor energetice, Anexa nr. 5. 

 

Tonă echivalent  petrol (tep) - Aceasta este o unitate de măsură convenţională standardizată pentru energie şi este 
definită pe baza unei tone de petrol ce are o valoare calorifică netă de 41868 kJ, adică aproximativ 42 GJ. Această 
unitate este utilă la compararea diferiţilor combustibili atunci când sunt necesare cantităţi mari. 

 

1 tep = 11,63 MWh = 10 Gcalh 

 

5.7. Conţinutul energetic al combustibililor selectaţi pentru utilizare finală. 
Tabel de conversie 

 

 
Produs energetic kJ 

(PCI) 
kgep 
(PCI) 

kWh 
(PCI) 

 
1 kg cocs 28500 0,676 7,917

 
1 kg antracit 17200-30700 0,411-0,733 4,778-8,528

 
1 kg brichete lignit 20000 0,478 5,556

 
1 kg lignit superior 10500-21000 0,251-0,502 2,917-5,833

 
1 kg lignit 5600-10500 0,134-0,251 1,556-2,917

 
1 kg şisturi bituminoase 8000-9000 0,191-0,215 2,222-2,500

 
1 kg turbă 7800-13800 0,186-0,330 2,167-3,833

 
1 kg brichete turbă 16000-16800 0,382-0,401 4,444-4,667

 
1 kg ţiţei greu 40000 0,955 11,111

 
1 kg păcură 42300 1,010 11,750

 
1 kg benzină 44000 1,051 12,222

 
1 kg parafină 40000 0,955 11,111

 
1 kg gaz petrolier lichefiat 46000 1,099 12,778

 
1 kg gaz natural (1) 47200 1,126 13,10



PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AFERENT ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL OLT  
 

 

Cap. TABELE DE CONVERSIE 

Pagina 121  

 
1 kg gaz natural lichefiat 45190 1,079 12,553

 
1 kg lemn (umiditate 25%) (2) 13800 0,330 3,833

 
1 kg pelete/brichete din lemn 16800 0,401 4,667

 
1 kg deşeuri 7400-10700 0,177-0,256 2,056-2,972

 
1 MJ căldură derivată 1000 0,024 0,278

 
1 kWh energie electrică 3600 0,086 1(3)

 

Sursa: Eurostat; Anexa nr. 2 la Legea nr. 121 2014. 
(1) 93 % metan 
(2) Se pot aplica alte valori, în funcţie de tipul de lemn utilizat cel mai mult. 
(3) Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin intermediul unei abordări 
ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile de energie electrică în kWh, se poate aplica un 
coeficient implicit de 2,5 sau se poate aplica un alt coeficient, cu condiţia de a putea justifica valoarea acestuia. 
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În continuare este prezentat un extras al  celor mai importante surse bibliografice utilizate 
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