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Cuvânt înainte

Comuna Ghelința își propune să contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Uniunea
Europeană privind obiectivele climatice și energetice pentru 2030, dar și privind Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă, pentru o economie locală mai competitivă, sigură și cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, respectiv asigurarea accesului tuturor locuitori la energie curată la prețuri accesibile, într-un mod
sigur, durabil și modern.
”Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în
2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de tone
echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul intern brut minus utilizările neenergetice) până în
2020 comparativ cu consumul prevăzut pentru anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel European.
Întrucât progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt satisfăcătoare, principalul obiectiv al
prezentei evaluări a impactului este de a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în
toate sectoarele care prezintă un potențial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un actor
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important în ceea ce privește orientarea pieței către produse, clădiri și servicii mai eficiente, datorită
volumului ridicat al cheltuielilor publice.”
De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv orientativ de cel
puțin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în comparație cu proiecțiile
privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va fi reexaminat până în 2020,
luând în considerare un nivel al UE de 30 %.
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 precizează că „ 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, in condiții de calitate, siguranță in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.”
In vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale este creșterea
eficienței energetice.
România a identificat rolul important al municipalităților în realizarea politicii naționale de eficiență
energetică și a introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficientă
energetică încă de la transpunerea Directivei nr 32/2006 prin OG nr 22/2008.
Pentru a facilita punerea în practică a acestor documente a fost publicat „Ghidul de elaborare a
programului propriu de creștere a eficienței energetice aferent autorităților publice locale din localitățile
urbane cu peste 20.000 de locuitori”
Legea nr 121/2014 cu privire la eficiența energetică, transpune Directiva nr 27/2012 și introduce noi
elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local :
 Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 20 000
de locuitori
 Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice până la nivelul
localităților cu peste 5000 de locuitori
În acest context s-a considerat utilă publicarea unui nou ghid, care să contribuie la creșterea capacității
autorităților locale în realizarea unor documente de conformare relevante, bazate pe o cunoaștere
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corectă a modului în care se consumă energia în sectorul municipal (inclusiv rezidențial) și eliminarea
formalismului de conformare constatat prin monitorizarea respectării OG nr. 22/2008.
De asemenea el este un instrument util pentru autoritățile locale la fundamentarea și întocmirea caietelor
de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină seama de aspectele de eficiență
energetică.
Prin implementarea Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice obiectivul general este contribuția
activă în atingerea țintelor sus menționate, creșterea confortului cetățenilor, reducerea costurilor de
energie pentru obiective publice dar și private în mod direct sau indirect.
În program sunt planificate mai multe măsuri de investiții în eficiență energetică cum ar fi: reabilitarea
termică a clădirilor publice, blocurilor de locuințe, clădirilor private, modernizarea sistemului de iluminat
public și implementarea unor poiecte inovative cu scopul de a produce energie termică și electrică prin
utilizarea energiilor regenerabile.
Comuna Ghelința a pornit pe calea verde prin participarea în proiectul internațional, numit Biovill pentru
implementarea conceptului de sate bazate pe energia bio. După promovarea conceptului între 2016-2018
Ghelinta este angajată în realizarea unor proiecte pentru eficiența energetică prin utilizarea biomasei
locale, respectiv rețele mici de termoficare bazate pe biomasă, în vederea asigurării unor soluții ecologice,
sporirii bunăstării sociale locale și dezvoltării sectorului bioenergiei locale prin crearea de noi întreprinderi
ecologice.
În 2018, Comuna Ghelința a primit premiul “Innovator” de la Academia Comunităților Inteligente și
Durabile pentru cel mai inovativ proiect implementat în România. La acest eveniment a fost reprezentată
și Departamentul de Dezvoltare Durabilă din Romania.
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INTRODUCERE
Contextul politic, economic, social și de mediu al planului
Cadrul politic pentru climă și energie pentru 2030 include obiective și politici la nivelul întregii UE pentru
perioada 2021-2030. În acest context, contribuția României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul
anului 2030 este important și pentru toate statelor membre (SM).
Obiectivele cheie pentru 2030 la nivelul UE:


Reducerea a cel puțin 40% din emisiile de gaze cu efect de seră (de la nivelurile din 1990)



Ponderea a cel puțin 32% din energia regenerabilă



Cel puțin 32,5% îmbunătățire a eficienței energetice



Cadrul a fost adoptat de Consiliul European în octombrie 2014. Obiectivele pentru energie
regenerabilă și eficiența energetică au fost revizuite în 2018 în sus.

Un obiectiv obligatoriu este reducerea emisiilor în UE cu cel puțin 40% sub nivelurile din 1990 până în
2030. Acest lucru va permite UE să se îndrepte către o economie cu emisii reduse de carbon și să-și pună
în aplicare angajamentele asumate prin Acordul de la Paris.
Pentru a atinge ținta, sectoarele sistemului european de comercializare a emisiilor (ETS) vor trebui să
reducă emisiile cu 43% (față de 2005) - în acest scop, ETS a fost revizuit pentru perioada de după 2020.
Sectoarele non-ETS vor trebui să reducă emisiile cu 30% (față de 2005) - acest lucru a fost tradus în ținte
individuale obligatorii pentru SM. Spre deosebire de sectoarele din ETS UE, reglementate la nivelul UE,
statele membre sunt responsabile pentru politicile și măsurile naționale de limitare a emisiilor din
sectoarele reglementate de legislația privind efortul de partajare.
Exemple de politici și măsuri potențiale includ:


reducerea nevoilor de transport



promovarea transportului public



îndepărtarea transportului bazat pe combustibili fosili
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scheme de sprijin pentru amenajarea clădirilor



sisteme de încălzire și răcire mai eficiente



energie regenerabilă pentru încălzire și răcire



practici agricole mai ecologice



transformarea gunoiului de grajd în biogaz (CE 2015).

La sfârșitul anului 2019 Comisia Europeană a prezentat un nou document strategic ”The European Green
Deal”, o comunicare ce stabilește cele mai ambițioase ținte anti-poluare din istoria mondială. Documentul
arată că executivul european vrea ca UE să devină până în 2050 neutră din punct de vedere al gazelor cu
efect de seră. De asemenea, Comisia vrea ca până în 2050 creșterea economică să fie decuplată de
utilizarea resurselor naturale.
În urma aderării UE la Acordul de la Paris, după elaborarea Strategiei de climă și energie la nivel UE și
odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința
combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale:


securitate energetică



decarbonare



eficiență energetică



piața internă a energiei



cercetare, inovare și competitivitate.

Documentul privind Starea Uniunii Energetice, publicat de Comisia Europeană (COM) la 18 noiembrie
2015 indică necesitatea unei planificări strategice integrate privind energie și schimbări climatice la nivelul
fiecărui SM, pe toate cele 5 dimensiuni. Astfel, România a trebuit să dezvolte un Plan Național Integrat de
Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030, pe baza sistemului de guvernanță.
Planul reflectă setul de preferințe, particularități și priorități naționale, luând în considerare dreptul
României de a-și stabili mixul energetic. Respectând această abordare în determinarea țintelor naționale,
în elaborarea PNIESC a fost luată în vedere facilitarea selectării celor mai eficiente (inclusiv din perspectiva
costurilor) politici, măsuri și angajamente care vor contribui la atingerea țintelor naționale prezentate în
plan.
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În acest sens, elementele principale luate în considerare în abordarea strategică a Planului, au fost
următoarele:


Creșterea economică și a veniturilor per gospodărie (la orizontul anului 2030);



Abordarea holistică energie, economie, mediu și schimbări climatice să se deruleze în strânsă
corelare cu realitatea economică a Statelor Membre, astfel încât să nu fie afectat echilibrul
macroeconomic și social intern;



Dimensiunea Securitate Energetică: realizarea proiectelor cuprinse în Strategia Energetică a
României, 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2050;



Reducerea sărăciei energetice și electrificarea accelerată a transportului;



Restructurarea cadrului de piață în contextul costurilor induse de tranziție



Capacitatea Statelor Membre de a susține aceste costuri, în termeni de accesibilitate şi
competitivitate (Ministerul Energiei 2018)

În acest context, contribuția României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul anului 2030 este
evidențiată în tabelul 1.
TABEL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A PRINCIPALELOR OBIECTIVE A PNIESC 2021-2030, SURSA (MINISTERUL ENERGIEI
2018)
Emisii ETS (% față de 2005)

-43.9

Emisii non-ETS (% față de 2005)

-2

Ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie
(%)

27.9

Ponderea energiei electrică din surse regenerabile (%)

39.6

Ponderea surse de energie în domeniul transport din surse regenerabile (%)

17.6

Ponderea energiei pentru încălizrii și răcirii din surse regenerabile (%)

31.3

Eficiență Energetică (% față de proiecția PRIMES 2007 la nivelul anului 2030)

-37.5

Situația actuală în România în ceea ce privește eficiența energetică în domeniile industriei, rezidențial și
public solicită mai multe îmbunătățiri dar pe de altă parte, reprezintă și un mijloc important pentru
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dezvoltare durabilă, conduce la realizarea obiectivelor: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
consolidarea securității în alimentarea cu energie electrică, reducerea consumului de energie primară,
reducerea costurilor de alimentare cu energie.
Creșterea eficienței de energie este o temă foarte importantă și creșterile prețurilor la energie reprezintă
un trend inevitabil în următorii ani și zeci de ani. Împreună cu liberalizarea prețurilor de energie electrică,
gaze naturale, combustibil, creșterea prețurilor de energie pune presiune asupra managementului de
energie la nivelul clădirii, la nivel local, regional și național.
În acest sens, autoritățile centrale și locale au responsabilitatea de a pregăti sistemele care sunt în
subordinea lor pentru aceste schimbări, transformând subvențiile în stimulente financiare sau investiții,
de exemplu înlocuirea subvențiilor pentru încălzirea locuințe cu suport pentru investiții în izolarea clădirii.
Până acum acestea au tratat efectele și nu cauzele. Interesul autorităților ar fi de a pune la dispoziție
mijloacele financiare pentru reducerea consumului de energie și nu a costurilor de energie.
Eficiența energetică trebuie să devină o prioritate esențială pentru autoritățile din România, cu dezvoltare
în mai multe direcții de acțiune:


Elaborarea unei strategii naționale și locale pentru implementarea reglementărilor specifice și
îmbunătățirea cadrului legislativ, acordând eficienței energetice un grad sporit de importanță



Promovarea și diseminarea importanței de eficiența energetică și managementul sustenabil a
aprovizionării cu energie pentru toate părțile interesate, însoțită de oportunități de depuneri
proiecte pentru finanțări nerambursabile



Prezentarea de bune practici și prelucrarea celor învățați prin aplicare

13
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Situația actuală privind eficiența energetică

Dezvoltarea economico-socială a României este strâns legată de dezvoltarea economico-socială globală și
de cea a Uniunii Europene, având loc într-un mediu internațional deosebit de complex. Energia este un
factor strategic în politica globală, o componentă vitală pentru dezvoltarea economică și pentru progresul
societății în ansamblu. Politica României în domeniul energiei până în anul 2020 se bazează pe obiectivele
fundamentale ale Uniunii Europene: durabilitate, competitivitate, siguranță în alimentare. Măsurile
privind eficiența energetică au un rol critic în garantarea realizării la cele mai mici costuri a obiectivelor
stabilite prin Pachetul Energie - Schimbări Climatice, contribuind în mare măsură la obiectivele privind
durabilitatea și competitivitatea în Uniunea Europeană.
După aderarea României la Uniunea Europeană a fost aprobat Primul Plan Național de Acțiune în
domeniul Eficienței Energetice (PNAEE, 2007 - 2010). În cadrul acestui plan, România și-a asumat
angajamentul să reducă consumul de energie finală în sectoarele sub incidența Directivei de Servicii
Energetice (EDS) cu 1,5% anual în perioada 2008-2016, față de media înregistrată în perioada 2001-2005
și a adoptat ca țintă intermediară reducerea consumului cu 940 mii tep (ceea ce corespundea unui procent
de 4,5% din media consumului de energie finală pe perioada 2001 - 2005) pentru 2010. Conform acelor
ținte ritmul mediu anual de scădere a consumului de energie finală în perioada 2008 - 2016 urma să fie
de 1,5%, cu 50% mai mare decât valoarea minimă impusă de Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 5 aprilie - 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile
energetice și de abrogare a Directivei nr. 93/76/CEE a Consiliului.
La elaborarea celui de-al doilea PNAEE s-a evidențiat că valoarea totală a economiilor de energie finală
realizate în anul 2010 a fost de 2.223 mii tep ceea ce reprezenta 79% din valoarea țintă asumată de 2800
mii tep pentru anul 2016. În aceste condiții era de așteptat să se depășească în anul 2016 valoarea țintă
asumată. În cadrul celui de-al doilea PNAEE s-a stabilit ținta națională privind economiile de energie
primară la nivelul anului 2020.
Principalele măsuri avute în vedere pentru creșterea eficienței energetice vizau:


Aplicarea schemei de ajutor de stat aferentă cogenerării de înaltă eficiență;



Intensificarea campaniilor de informare a populației și mediului de afaceri;
14
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Continuarea programului "Termoficare 2006 - 2020 căldură și confort";



Obligativitatea certificatului de performanță energetică, începând cu anul 2010 pentru locuințele
unifamiliale și apartamentele din blocurile de locuințe existente care sunt vândute sau închiriate;



Continuarea Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;



Continuarea atestării auditorilor energetici atât pentru clădiri cât și pentru activitățile industriale;



Modernizarea transportului feroviar de călători și marfă și a transportului cu metroul;



Aplicarea de către autoritățile publice centrale și locale a art. 7 al O.G. nr. 22/2008 privind eficiența
energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;



Extinderea Programului național de eficiență energetică (reabilitarea sistemului de termoficare,
reabilitarea clădirilor publice și eficientizarea iluminatului public) pentru perioada 2011 - 2015.

În conformitate cu datele Eurostat și cu situația energetică a celor 28 de țări membre ale Uniunii Europene,
în anul 2015 consumul final energetic pe locuitor al României a fost de 1,102 tep/locuitor (PNAEE IV 2019),
fiind de 1,93 ori mai mic decât media UE-28. România are cel mai mic consum final energetic pe locuitor
dintre statele Uniunii Europene (Figura 1). Din comparațiile internaționale privind intensitatea energiei
primare, în anul 2017 rezultă că intensitatea energiei primare a României de 0,227 tep/1000 Euro, mai
puțin cea a Poloniei, a fost de 1,89 ori mai mare decât valoarea acestui indicator pentru media UE-28
(0,120 tep/1000 Euro). Cu toate că eficiența energetică a crescut în perioada 2000-2015, România este
printre primele patru-cinci țări ce trebuie să își reducă intensitatea energiei primare.
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FIGURA 1 INTENSITATEA DE ENERGIE IN ECONOMIE IN UE-28 ÎNTRE 2007 ȘI 2017

În România, eficiența energetică aproape în toate sectoarele economiei este cu mult sub media
europeană. Conform estimărilor realizate de către Asociația Română pentru Promovarea Eficienței
Energetice prin creșterea eficienței energetice poate genera, pe termen lung de 10 ani un beneficiu de
5-7 miliarde de euro la nivel național.
Cele mai scăzute niveluri de eficiența energetică sunt înregistrate în sectorul clădiri, transporturi și
incălzire.
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Clădiri
În România, aproape o treime din fondul total de locuințe, mai ales din clădirile construite înainte de 1985,
necesită reparații de amploare, îmbunătățiri cu izolație termică și modernizare tehnică. Aproape jumătate
dintre români se încălzesc cu lemn de foc, mai ales în zona rurală în condiții de eficiență scăzută. Nivelul
scăzut de eficiența energetică este un fenomen larg răspândit în România. Creșterea eficienței energetice
a clădirilor prin renovare este unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Dar urgența
renovării stocului de locuințe ține nu doar de calitatea locuire, ci și de reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră (GES). Sectorul clădirilor este cea mai mare consumator de energie (peste 40% din consumul final
în România), iar sectorul energetic este un mare emitent de GES (36% din total în UE). În România sunt
aproximativ 9 mil. locuințe, distribuite în 5,1 mil. clădiri (INS, Numarul gospodariilor 2018). În zona urbană,
72% din locuințe sunt în clădiri de tip bloc, în timp ce în zona rurală 94,5% din locuințe sunt case
unifamiliale (INS, Numarul gospodariilor 2018). Acestea din urmă reprezintă nu mai puțin de 98% din
fondul rezidențial, în vreme ce 37% din locuințele din România sunt concentrate în doar 2% dintre clădirile
rezidențiale (blocuri de locuit). Suprafața locuibilă totală a crescut continuu în România, de la 270 mil. m2
în anul 2000 la 426 mil. m2 în 2017. Majoritatea clădirilor rezidențiale au fost construite în intervalul 19611980, în lipsa unor standarde de eficiență privind anveloparea clădirii. Aproximativ 53% din clădirile de
locuit au fost construite înainte de 1970 și peste 90% înainte de 1989, cu un nivel al performanței
energetice cuprins între 150 și 400 kWh/m2/an. În România, o familie din șapte se confruntă cu probleme
serioase privind calitatea locuinței, cele mai frecvente fiind deteriorarea pereților, a podelelor și a
tocurilor de ferestre cu nivel scăzut de capacitate de izolare. Spațiile administrației publice, clădirile
educaționale și cele comerciale însumează circa 75% din consumul nerezidențial de energie, fiecare cu 2025% din total. Școlile sunt cele mai mari consumatoare de energie (354 kWh/m2/an), celelalte sectoare
încadrându-se în intervalul 200-250 kWh/m2/an. La cealaltă extremă, noile clădiri de birouri din centrele
urbane au, în mare parte, certificare de „clădiri verzi”, prin care este atestată performanța ecologică pe
întreg ciclul de viață a clădirii. În 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene a publicat Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri
rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private, existente la nivel național. Strategia prezintă analiza
a patru scenarii de renovare a clădirilor pe termen lung – elementar (renovare anuală a 1% din suprafața
construită), modest (rată de renovare lentă și parcurs de renovare superficială), intermediar (rată de
17
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renovare medie și parcurs de renovare intermediară) și ambițios (rată de renovare medie și parcurs de
renovare extinsă).

Rețele de termoficare
In 2017 au fost registrate 60 producători de energie termică și 49 furnizori de energie termică cu obiect
de activitate de distribuție și furnizarea energie termică în sistem centralizat (cogenerare+sacet) la 49
orașe în 31 județe. De exemplu după Moscova, cea mai mare sistem de termoficare este în București, cu
peste 4000 km de rețea de distribuție. RADET este administratorul care furniza în anul 2016 energie
termică pentru aproximativ 565 000 de apartamente, reprezentând peste 8500 de blocuri și imobile,
precum și pentru aproximativ 5400 de instituții, obiective sociale și agenți economici.
Sisteme de transport și distribuție în general sunt învechite și foarte învechite la rețele termice, unde 85%
din conducte au vechime mai mult de peste 30 de ani. Pentru a respecta standardele impuse de legislaţia
europeană, cazanele la centrale de energie trebuie să fie înlocuite urgent. Spre exemplu, la CTE Bucureşti
Sud, este nevoie de investiţii pentru reducerea emisiilor de noxe de la 200 mg/Nmc (cazanul 2) respectiv
350 mg/Nmc (la cazanele 3 și 4) la 100 mg/Nm3. La alte centrale de termoficare emisiile de noxe de la
cazanele sunt duble faţă de standardele prevăzute de Directiva 2010/75/UE și Legea 278/2013 (Frames
2018).
Conform unei estimări din 2014, sistemul centralizat de termoficare din România reprezenta un caz tipic
de sector economic nerestructurat după revoluție. Echipamente vechi de zeci de ani, un randament foarte
scăzut al CET-urilor, rețele de distribuție fără monitorizare, au condus la pierderi uriașe și la nevoi de
subvenții de la stat. În continuare, energia termică era vândută sub costurile de producție, chiar în
condițiile în care prețul gigacaloriei a crescut continuu și în pofida scăderii calității serviciilor prestate. Pas
cu pas au început depransările aproape în fiecare oraș, afara de București. Lipsa investițiilor în sistemul
centralizat, facturile imense dar fără monitorizarea consumul realizat și calitatea necorespunzătoare a
serviciilor au fost, în principal, motivele pentru care oamenii au preferat centrala termică proprie (centrală
de apartament sau centrală de bloc), în defavoarea serviciilor centralizate (IEA 2014).
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Industria
Înainte de revoluție, industria a fost cel mai mare consumator de energie la nivel național. În perioada
economiei centralizate, dezvoltarea economiei românești a fost bazată pe dezvoltarea ramurilor energo
intensive ale industriei grele. După 1990, restructurarea economiei a dus la o scădere majoră a consumului
final energetic în sectorul industrial. Aceste efecte au fost intensificate de criza economică între 20092011, astfel încât, după anul 2010 sectorul industrial nu a mai ocupat poziția de lider în ceea ce privește
ponderea sa în consumul energetic final, rolul fiind preluat de sectorul rezidențial. În anul 2011 consumul
final energetic în sectorul industrial a scăzut din cauza recesiunii din anul 2009. În perioada 2011-2015,
consumul final energetic în România a scăzut de la 22,75 Mtep, la 21,89 Mtep, adică cu 854 ktep, ceea ce
reprezintă o scădere cu 3,8%. În aceeași perioadă PIBul a crescut cu 25,8%. În consumul energetic final al
României, ponderea consumului final energetic industrial a scăzut cu cca. 2%, de la aproximativ 31% în
anul 2011, la 29% în anul 2015. În perioada analizată, consumul final energetic al sectorului industrial a
înregistrat o importantă scădere cu 655 ktep, cu o viteză de 0,75%/an. În aceeași perioadă sectorul
transport a înregistrat o creștere semnificativă cu 278 ktep, cu o viteză de 1,04%/an. De asemenea,
consumurile finale energetice în sectorul agricultură au crescut cu 6,4%. Chiar daca ponderea consumului
final energetic al sectorul casnic în consumul final energetic al României a rămas constantă, 34%,
consumul final energetic a înregistrat o scădere cu 6,3% (ANRE, Tendințe în Eficiența Energetică și Politici
în România 2018).
În sectorul industrie, intensitatea energetică și intensitatea emisiei de CO2 au registrat un trend
descendent, aflându-se sub media UE în anul 2014. După 2014, intensitatea energetică a industriei
românești a fost mai mică cu 50% decât media UE, iar intensitatea emisiilor de CO 2, cu 47,4%. Potrivit
analizei realizate de ANRE în anul 2018, procesul de restructurare a economiei naţionale nu s-a finalizat
încă. Este de aşteptat că intensitatea energiei primare și intensitatea energiei finale (calculate în tep/1000
Euro) în Romania să se apropie de valorile înregistrate în ţările dezvoltate pe măsură ce structura
economiei româneşti se va apropia de structura economiilor acestor ţări (ANRE, Tendințe în Eficiența
Energetică și Politici în România 2018).

19

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

Emisiile de gaze cu efect de seră pe sectoare în UE și în România
Conform celui de-al cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările
climatice (IPCC), este extrem de probabil că activitățile umane din ultimii 50 de ani să fi încălzit planeta.
Aceste activități includ, de exemplu, arderea cărbunelui, a petrolului și a gazului, defrișările și agricultura
(IPCC 2014). Figura 2 prezintă emisiile de gaze cu efect de seră din UE28 în 2017, defalcate pe principalele
sectoare sursă. Energia este responsabilă pentru 80,7% dintre emisiile de gaze cu efect de seră din UE28
în 2017, iar transportul reprezintă aproximativ o treime. Emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură
contribuie cu 8,72%, procesele industriale și utilizarea produselor cu 7,82%, iar gestionarea deșeurilor cu
2,75% (UNFCCC 2017).

FIGURA 2 EMISIILE DE GES PE SECTOR IN UE IN 2017, SURSA UNFCCC DATA INTERFACE

Figura 3 enumeră țările UE în funcție de emisiile totale de GES în 2017 și arată care au fost principalii
emițători de gaze cu efect de seră în lume în 2015. Este important de menționat că în 2019 China a emis
13 milioane de kilotone de C02 în 2017, SUA 6.4 milioane de kilotone de C02 în timp ce UE este al treilea
cel mai mare emițător cu 4.4 milioane de kilotone de C02 și este urmată de India și Rusia (JRC Raport 2019).
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GES rămân în atmosferă pe perioade cuprinse între câțiva ani și câteva mii de ani. Astfel, acestea au un
impact la nivel mondial, indiferent de locul în care au fost emise (Agentia Europeana de Mediu, Eurostat
2017).

FIGURA 3 EMISII TOTALE DE GAZE CU EGS PE STAT UE IN 2017, SURSA AGENTIA EUROPEANA DE MEDIU, EUROSTAT

România înregistrează o scădere modestă dar constantă în emisiile de CO2, în 2016 de exemplu față de
anul precedent, a fost înregistrat o scădere cu 1,4% a nivelului de emisii de CO2, iar în 2018 numai 0.3%,
provenit din arderea combustibililor fosili, potrivit estimărilor furnizate de Eurostat. În același timp, în
2018 la nivelul UE-28, emisiile de dioxid de carbon au scăzut cu 2,5%. În 2016, ponderea emisiilor de CO2
din România a reprezentat 2,1% din totalul emisiilor de CO2 din UE (Figura 4). Pe de o parte, cele mai mari
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creșteri ale acestor tipuri de emisii s-au înregistrat în Lituania (+8,5%), Malta (+6,5%) și Estonia (+4,5%)
(Eurostat 2019).

FIGURA 4 EMISIILE DE CO2 IN SM IN UE, SURSA EUROSTAT 2019

În România, GES din industrie au avut o tendinţă descendentă continuu, în perioada analizată, respectiv
între 2008 și 2016 înregistrându-se o scădere cu approximativ 26 % faţă de anul 2008. Emisiile GES din
gospodării au crescut în anul 2016 faţă de anul 2008 cu 2,1 mil. tone echivalent CO2 (Figura 5).
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FIGURA 5 EVOLUŢIA EMISIILOR GAZELOR CU EFECT DE SERĂ DIN INDUSTRIE ŞI GOSPODĂRII ROMÂNEASCĂ, SURSA: INS,
2018

În anul 2016 faţă de primul an al perioadei analizate s-a înregistrat o creştere de aproximativ 14,8% a
emisiilor de GES din gospodării, provenind în cea mai mare parte din transport, cu o pondere medie pe
întreaga perioadă analizată de 57,0% şi încălzirea locuinţelor cu o pondere medie de 33,4%. La nivel
național, în anul 2016 emisiile de gaze cu efect de seră din gospodării păstrează aceeaşi structură ca și în
restul anilor analizaţi, cea mai mare parte a acestora provenind din transport cu o pondere de 61,4%,
urmate de încălzirea locuinţelor cu o pondere de 30,0% (Figura 6) (INS 2018).
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FIGURA 6 EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ DIN GOSPODĂRII ÎN PERIOADA 2008-2016, SURSA: INS, 2018

Transportul este cea mai mare sursă, aproape 30% din totalul de emisii de CO2 din UE. Dintre acestea, 72%
provin din transportul rutier. Din acest motiv, UE a fixat un obiectiv de reducere a emisiilor de CO 2 din
transport de 60% până în 2050, prin comparație cu nivelurile din 1990. Realizarea obiectivului nu va fi
ușoară, deoarece reducerea emisiilor s-a încetinit. Alte sectoare au redus emisiile din 1990, însă din cauza
ca oamenii se deplasează din ce în ce mai mult, emisiile de CO2 provenite din transport sunt în creștere
(Figura 7). Pe de altă parte, s-au încetinit și eforturile de ameliorare a eficienței combustibililor. După o
reducere sistematică a emisiilor, în 2017 mașinile noi au emis în medie cu 0,4 grame mai mult CO 2 pe
kilometru decât în 2016. Pentru a inversa această tendință, UE introduce noi obiective de reducere a
emisiilor de CO2 de la mașinile și camionetele noi. În 2018, Parlamentul European a aprobat o propunere
de reducere a emisiilor de CO2 de la camioanele noi cu 30% prin comparație cu nivelurile din 2019
(Parlamentul European 2019).
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FIGURA 7 EMISIILE DE CO2 ÎN UE, EVOLUȚIA EMISIILOR PE SECTOARE ÎNTRE 1990-2016, SURSA: AGENȚIA EUROPEANĂ
DE MEDIU

Cantitatea de emisii de CO2 provenite din transportul de pasageri variază semnificativ în funcție de mijlocul
de transport. Mașinile particulare poluează cel mai mult, emițând 60,7% din totalul de emisii de CO2
provenite din transportul rutier european (Figura 8). Cu toate acestea, mașinile moderne ar putea
reprezenta unul dintre cele mai ecologice mijloace de transport dacă ar transporta mai mulți pasageri
odată, în loc de a fi utilizate de o singură persoană. În momentul de față, în Europa, fiecare mașină
personală transportă în medie 1,7 persoane. Autobuzele reprezintă o alternativă de transport mai curată.
Așa cum este descris în UE, cea mai mare contribuție în ceea ce privește emisia de GES la nivelul României
este sectorul de transport și energetic. De aceea, în România este absolut necesară implementarea unor
măsuri și acțiuni de reducere a emisiilor de GES. Există o gamă largă de măsuri naționale care pot contribui
la reducerea cererii și la trecerea la moduri mai curate. Măsurile includ deplasarea pasagerilor către
trenuri, autobuze, mersul pe jos și ciclism; îmbunătățirea logisticii transportului rutier de mărfuri și
deplasarea transportului rutier de marfă către transportul feroviar; și de a atrage mai mulți oameni în
25
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fiecare mașină și autobuz. Luate în mod izolat, măsurile naționale ambițioase ar putea reduce diferența
cu 42%; combinarea măsurilor naționale cu standarde ambițioase și cu electrificarea ar făcea ca România
să nu atingă ținta cu un deficit de 2,6 milioane tone de CO2, cu toate măsurile combinate, furnizând 71%
din efort (Transport & Environmental 2018).
Strategia pentru reducerea emisiilor în sectorul transporturilor din România a exprimat mai multe
recomandări politice cu scopul de reduce emisii și promovarea vehiculelor cu zero emisii:
Taxarea rutieră: armonizarea ratelor la care sunt achitate vehiculele în întreaga rețea, asigurarea faptului
că toate taxele de trecere includ costuri separate de infrastructură și de aer și zgomot, astfel încât
vehiculele mai poluante să plătească mai mult, să extindă taxa de taxare pentru HDV-uri (vehicule de mare
tonaj) pe drumurile secundare pentru că daunele pe care le provoacă sunt înregistrate oriunde conduc.
Acest lucru va împiedica în plus HDV-urile să utilizeze drumurile secundare pentru a evita taxele și, astfel,
să atenueze congestia pe acele drumuri.
Să încurajeze mai mulți pasageri de autoturisme a lua autobuze, trenuri ori a recurge la mersul pe jos,
România ar trebui să investească în infrastructură de transport public, de înaltă calitate și accesibilă, să
împărtășească date relevante cu alți furnizori de transport și cu platforme de mobilitate pe internet
(Mobility as a Service – MaaS), să introducă măsuri care să încurajeze partajarea bicicletelor, să reducă
numărul de locuri de parcare și să majoreze taxele de parcare.
Să introducă mai mulți pasageri în mașini, să introducă zone de tarifare în orașe și / sau zone de congestie,
să faciliteze utilizarea partajării pe distanțe scurte și lungi și să adapteze stimulentele fiscale pentru a
descuraja utilizarea autoturismelor private prin eliminarea avantajelor fiscale pentru mașinile de serviciu.
Să transfere mărfurile de la camioane la trenuri (electrice), autoritatea de reglementare din România
trebuie să se asigure că administratorul infrastructurii feroviare tratează toate trenurile în mod egal în
ceea ce privește accesul pe calea ferată, să exploreze ideea de a obliga întreprinderea de stat să închirieze
locomotive electrice neutilizate noilor intrați care nu au acces la capital pentru a cumpăra un astfel de
material rulant, să îmbunătățească flexibilitatea și viteza serviciilor de transport de marfă prin investiții în
infrastructura feroviară care nu este atât de complexă sau consumatoare de timp și să sporească
concurența pe piața transportului feroviar de marfă.
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Impozitele pe combustibil și reforma fiscală: România ar trebui să se angajeze în discuții cu țările vecine
pentru a alinia rata de impozitare a motorinei la cea a benzinei și să caute să o crească pentru a se
conforma mai mult mediei UE. Colaborarea în această măsură este vitală pentru a evita turismul de
combustibil în care șoferii de camioane alimentează în țara cu cea mai mică rată a impozitului pe
combustibil. Acest lucru nu numai că sporește traficul în anumite zone, dar face dificilă utilizarea de către
țările vecine a impozitului pe combustibil ca instrument de reducere a gazelor cu efect de seră (Transport
& Environmental 2018).
Numărul de înmatriculări de automobile electrice în UE a crescut constant în ultimii ani. Vânzările de
vehicule cu baterii electrice în UE au crescut cu 51% în 2019 față de 2018. Când calculăm cât de mult CO2
produce o mașină trebuie să luăm în considerare nu numai emisiile de CO2 în timpul utilizării, ci și emisiile
generate de producția și eliminarea acesteia. Producția unei mașini electrice este mai puțin ecologică
decât cea a unei mașini cu motor cu combustie internă, iar nivelul emisiilor provenite de la vehiculele
electrice variază în funcție de modul în care este produsă electricitatea. Cu toate acestea, luând în
considerare mixul energetic mediu din Europa, autovehiculele electrice se dovedesc a fi deja mai curate
decât vehiculele alimentate cu benzină. Deoarece cota de electricitate provenită din surse regenerabile
va crește în viitor, automobilele electrice vor deveni și mai puțin dăunătoare pentru mediu (Agentia
Europeana de Mediu, Eurostat 2017). Pentru mașinile electrice în România 2018 a fost cel mai bun an,
mai mult de 1500 unități full-electrice au fost înmatriculate (DRPCIV 2019).
Rețeaua de încărcare pentru mașini electrice din România se îndreaptă cu pași lente spre ieșirea din faza
de experimentare: în toate orașele mai mari din țară există cel puțin câteva puncte de încărcare de putere
medie (22 kW) și minimum o stație de încărcare rapidă (50 kW). Pe termen scurt și autoritățile locale se
vor implica mai mult în crearea de stații de încărcare. Dacă până acum au dat doar avize, primăriile din
țară vor avea un rol mai activ și vor avea propriile stații – cel mai probabil create tot în parteneriat cu
companiile private deja specializate în infrastructură pentru automobile electrice. Dar branding-ul va fi al
Primăriilor.
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FIGURA 8 EMISIILE DE CO2 ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE TRANSPORT ÎN 2016, SURSA: AGENȚIA EUROPEANĂ DE MEDIU

Locul Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală
Ca principiu fundamental realizarea unei dezvoltări durabile și sustenabile pe termen lung este legată de
administrarea sustenabilă a cererii energetice actuale, fără a afecta posibilitățile generațiilor viitoare de
a-și satisface propriile nevoi.
Conceptul de dezvoltare durabilă cunoaște o largă utilizare iar în zilele noastre, aproape totul se
desfășoară sub sigla dezvoltării durabile: societatea locală se dezvoltă prin aplicarea dezvoltării durabile;
învățământul trebuie să devină durabil; administrația locală trebuie sa aplice principii durabile; industria
sau agricultura se dezvoltă durabil; managementul energiei aplică tehnologii mai eficiente și inteligente,
resursele de apă și energia trebuie utilizate durabil.
Planificarea integrată și inteligentă a resurselor energetice, reprezintă o prioritate în Comuna Ghelința și
totodată o condiție prealabilă importantă pentru dezvoltarea durabilă. Având în vedere toate acestea și,
totodată, necesitatea asigurării continuității procesului de planificare integrată a resurselor energetice,
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obiectivele Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) al Comunei Ghelința 2020–2030
sunt în strictă concordanță cu obiectivele principalelor documente politice de strategie de dezvoltare în
domeniul eficienței energetice ale Comunei Ghelința, respectiv:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei Ghelința 2017-2020, document în care s-a analizat importanța
îmbunătățirii efecienței energetice, extinderea numărului transformatorilor, modernizarea sistemului de
iluminare publică și extinderea și modernizarea rețelei de electricitate pentru zona turistică a comunei
Ghelința prin proiecte integrate;
- Obiective strategice de dezvoltare sat bazat pe energie bio în cadrul proiectului Horizon 2020 Bioenergy
Village între 2016-2019.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2017-2020, unul din obiectivele specifice este politica privind
creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile în Comuna Ghelința; de aceea
Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE este un instrument important în elaborarea unei
viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se
va orienta întregul proces de planificare energetică.
Stabilirea obiectivelor pe termen mediu de cel puțin 3-6 ani (de preferat 10 ani), contribuie la creșterea
capabilității manageriale în domeniul energetic aflat sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Ghelința
de a gestiona aprovizionarea energetică a clădirilor publice, eficientizarea consumului de energie în
sectorul rezidențial și transport în Comuna Ghelința, și în același timp, de a adopta o abordare flexibilă,
orientată către cerere vs. Aprovizionare sustenabilă de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea
economică durabilă a Comunei Ghelința și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.
Trebuie subliniată necesitatea de integrare a obiectivelor strategice și a măsurilor prevăzute în Programul
de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE, cu cele stabilite în Obiective strategice de dezvoltare sat
bazat pe energie bio în cadrul proiectului Horizon 2020 Bioenergy Village între 2016-2019, cunoscut de
Consiliul Local Comuna Ghelința și de populația locală. Spre această direcție sunt deja pasuri realizate și
raportate, în urma achizițiilor pentru echipamente și tehnologii noi cu care Comuna Ghelința vrea să
producă energie termică din surse de biomasă – considerat neutru la emisie de GES – și energia electrică
prin panouri fotovoltaice pentru clădiri publice locale. Prin implementarea acțiunilor prevăzute, Comuna
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Ghelința a ajuns la primele rezultate pozitive în domeniul eficienței energetice, respectiv către reducerea
impactului consumului energetic asupra mediului înconjurător.
În ultimii ani, împreună cu programele de dezvoltare 2014-2020, România a lansat spre implementare o
serie de politici, strategii, planuri de acţiune și măsuri de finanțare privind conștientizarea autorităţilor
publice și introducerea tehnologiilor noi de energie ca suport pentru îmbunătățirea managementului
energetic la instituţii publice, cetăţeni şi firme.
Acestea pot fi implementate rapid, prin voinţa autorităţilor şi a altor actori prezenţi în societatea
românească şi prin proiecte care să fie finanţate de bugetul de stat şi fonduri europene. Există bugete
foarte generoase pentru România, prevăzute în Programele Operaţionale din fonduri europene pentru
creșterea eficienței energetice în unitățile publice, sectorul rezidențial și firme din exerciţiul financiar
2014-2020.
Conform Comisia Europeană, autoritățile locale și regionale se numără printre actorii-cheie care aduc
Europa mai aproape de obiectivele sale în domeniul energetic și climatic. Producția de energie la nivel
local joacă un rol esențial în promovarea producției de energie din surse regenerabile, în extinderea
democrației energetice și reducerea sărăciei energetice. Comitetul European al Regiunilor a adoptat un
aviz care cuprinde recomandări privitoare la valorificarea deplină a comunităților energetice locale,
inclusiv a cooperativelor energetice. Orașele și regiunile solicită reguli și proceduri administrative
simplificate pentru producătorii mici de energie din surse regenerabile și comunitățile energetice locale
pentru a se asigura că nu se confruntă cu lipse de finanțare administrative sau cheltuieli discriminatorii în
comparație cu întreprinderile din sectorul energetic (Comitetul European al Regiunilor 2019).
Inițiativa comunităților energetice locale sprijină un număr de proiecte inovative cu tehnologii noi la nivel
local sau regional care conțin măsuri de pionierat în domeniul utilizării durabile şi al producerii de energie,
precum și în domeniul mobilităţii. Acestea ar trebui să fie acele elemente care să construiască în următorii
10 ani un nou pilon socio-economic sustenabil pentru Ghelința, alături de ceilalţi piloni existenţi deja: de
turism, prelucrarea lemnului și agricultură. Este o ipoteză de altfel comună și pentru alte localități din
România care parcurg deja același demers strategic. Aceste soluții ajută administrațiile locale să devină
mai eficiente în managementul energetic și să își reducă o parte din costurile operaționale. Pornit pe
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acelaşi drum în anul 2016, Ghelința a început să elaboreze o bună strategie de dezvoltare durabilă
împreună cu specialiști din Austria și Germania şi a realizat câteva obiective importante:
- a mobilizat energii şi personal creator în procesul de conceptualizare şi definire a traiectoriei de urmat
de comunitatea locală în următorul deceniu;
- a realizat ample studii şi documentaţii privitoare la situația existentă în domeniul energiilor regenerabile
locale și a definit priorităţile de dezvoltare în domeniul energetic;
- a inițiat o serie de proiecte care parțial au fost implementate și urmează a fi implementate în perioada
următoare prin atragerea de granturi din fonduri europene, nerambursabile, din domeniul resurselor şi
consumurilor energetice, al mobilității locale (îmbunătățirea infrastructurii rutiere); al infrastructurii de
utilități publice aflate pe teritoriul UAT.
- a întocmit Studiu de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru iluminatul public pe întregul teritoriu UAT
Ghelința și a implementat proiectul în 2019.
- a inițiat studii privind posibilitatea de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul imobiliarelor aflate
în propietatea UAT-ului şi, împreună cu celelalte proiecte mai sus amintite, să fie realizate ca proiecte de
investiții şi modernizare prin accesarea de fonduri nerambursabile;
- a căutat forme noi de parteneriat internațional în cadrul Danube Transnational Program, respectiv
depunerea proiectului „Practicipative Ecosystem for fostering the revitalization of rural-urban
cooperation through governing Danube Circular-Bioeconomy, GoDanuBio” şi surse alernative de finanţare
pentru proiectele actuale și de viitor, de exemplu Granturi Norvegiene, Energie regenerabilă, eficiență
energetică și securitate energetică.

În concluzii, economia locală în Comuna Ghelința a înregistrat o creștere vizibilă în ultimii ani, pe fondul
unor proiecte de dezvoltare derulate de mediul economic local, cu sprijinul autorităților locale.


Colaborarea dintre primărie și agenții economici locali urmează să fie cel puțin la fel de fructuoasă și
pe viitor, mai ales în condițiile în care agenții economici au în implementare și/sau au planificat noi
proiecte de investiții pe raza comunei, în timp ce autoritatea locală poate beneficia de fonduri
europene și naționale, - la nivel local importante - în vederea sprijinirii activității economice a
comunei, in special prin proiecte de infrastructură, educație, cultură, mediu social și mediu
inconjurător;
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sectorul industrial este în dezvoltare și diversificare, și există promisiunile necesare unei dezvoltări
sustenabile și în viitor, mai ales în condițiile în care autoritatea locală se angajează să asigure necesarul
de infrastructură și utilități publice, pentru ca aceste unități să poată opera în condiții foarte bune,
dar și să ia măsurile care se impun pentru adaptarea forței de muncă la nevoile pieței și pentru
promovarea economiei locale pe plan intern și internațional;



creșterea economică a comunei este influențată de sectorul prelucrător al lemnului și turism



sectorul terțiar a fost subdezvoltat până acum, vorbind despre o localitate rurală, însă este în
dezvoltare



Comuna Ghelința se confruntă cu un fenomen de migrare a tinerilor către marile centre universitare,
mai ales Brașov și Cluj-Napoca, ceea ce determină potențialul mai scăzut pentru dezvoltarea serviciilor
cu valoare adăugată ridicată, precum și numărul relativ redus al firmelor înființate de studenți și tineri
sub 30 de ani. Însă sunt și exemple bune când tineri antreprenori vin acasă să pornească afaceri noi.
Totodată, rata antreprenoriatului este mult mai redusă decât media națională. Un aspect totuși
favorabil este, că Comuna Ghelința nu este dependentă de activitatea marilor companii cu capital
străin, dar firmele locale și exporturile acestora generează peste 40% din cifra de afaceri totală la nivel
local, mai ales în industria lemnului. Întreprinzătorii locali continuă să domine activitățile precum
industria alimentară, agricultura, construcțiile și unele servicii.



conform statisticilor privitoare la evoluția demografică, forța de muncă din Comuna Ghelința nu va fi
afectată de fenomenul de „îmbătrânire”, pentru că după revoluție a fost înregistrat o creștere
demografică lentă dar stabilă.



în Comuna Ghelința crește cererea de forță de muncă mediu calificată, în detrimentul forței de muncă
înalt calificată care va migra către piața muncii din Europa, din acest motiv este necesar ca Ghelința
să creeze infrastructura educațională modernă,



gradul de industrializare în localitatea Ghelința este moderat cu activitate economică în creștere,
nivelul mediu de salarizare este scăzut comparativ cu alte localități cu o mărime comparabilă. În acest
context numărul mai redus de tineri cu înaltă calitate profesională face zona mai puțin atractivă
pentru dezvoltarea activităților cu valoare adăugată ridicată,



rata șomajului a scăzut semnificativ față de anii 2000, mai ales pe fondul migrației externe și interne
a populației tinere și înalt calificate, a pensionărilor înainte de limita de vârstă, a creșterii numărului
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de persoane casnice, însă există încă o serie de categorii sociale foarte expuse riscului de excluziune
de pe piața muncii: tinerii sub 25 de ani, persoanele peste 50 de ani, ambele categorii cu o pregătire
teoretică și practică în mare parte neadecvată cerințelor actuale de pe piața muncii locale și regionale,
persoanele din grupuri vulnerabile, repsectiv de etnie romă, persoanele cu dizabilități etc.


La nivelul Comunei Ghelința există condiții foarte bune pentru dezvoltarea turismului rural atât
datorită infrastructurii de bază datorită căreia pot fi și au fost realizate restaurante și mai mult de 25
pensiuni pentru turiști și călători, cât și datorită resurselor naturale și culturale, peisajului montan și
pădurilor întinse care adăpostesc multe bogății din punct de vedere al florei și faunei. Toate aceste
posibilități nu sunt în prezent exploatate în totalitate datorită lipsei de fonduri și resurse umane.



susținerea și încurajarea tinerilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul serviciilor este o
prioritate pentru Comuna Ghelința (unități de cazare, de alimentație publică, etc.);

Planul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE), realizat în conformitate cu prevederile art. 9 alin.
(12) din Legea nr. 121/2014, autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai
mare de 5000 locuitori au obligația să întocmească Programe de Îmbunătățire a Eficienței Energetice
(PIEE). Aceste programe se elaborează în conformitate cu modelul aprobat prin Decizia nr.
7/DEE/12.02.2015, publicat pe site-ul ANRE, și se transmit către ANRE - Departamentul pentru Eficientă
Energetică, până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate. În anii următori se vor transmite
numai informări asupra stadiului de realizare a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice introduse
în Program precum și elementele de actualizare, după caz. Totodată este realizată și analizată situația
implementării sistemului de management energetic (vezi Anexa 1- Matrice de evaluare din punctul de
vedere al managementului energetic) la nivelul autorităților locale.
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1. CADRUL LEGISTLATIV – EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Legea 121/2014 privind eficiența energetică
În conformitate cu capitolul 4 – Programe de măsuri – Art. 6. Alin. 14. Organismele publice, inclusiv cele
organizate la nivel regional și local, precum și organismele care se ocupă de locuințele sociale
reglementate de dreptul public sunt încurajate, potrivit competențelor și structurilor administrative ale
acestora:
a) să adopte un plan de eficiență energetică, de sine stătător sau ca parte a unui plan general privind clima
sau mediul, care să conțină obiective și acțiuni specifice privind economia de energie și eficiența
energetică, în vederea respectării rolului de exemplu al clădirilor administrației publice centrale prevăzut
la alin. (1), (9) și (11);
b) să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, ca parte din punerea
în aplicare a planului prevăzut la lit. a);
În conformitate cu capitolul 4 – Programe de măsuri – art. 9 alin. 12, 13 și 14 sunt prevăzute următoarele
obligații:
Alin. 12. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de
locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ
măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani cu respectarea art. 6, alin. 14, lit. a.) și b.).”, care a
fost modificat ulterior prin Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014
privind eficiența energetică:
(20) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori
au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe
termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) și b)., și
anume:
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Art. 6., alin. 14., Organismele publice, inclusiv cele organizate la nivel regional și local, precum și
organismele care se ocupă de locuințele sociale reglementate de dreptul public sunt încurajate, potrivit
competențelor și structurilor administrative ale acestora:
a) să adopte un plan de eficiență energetică, de sine stătător sau ca parte a unui plan general privind clima
sau mediul, care să conțină obiective și acțiuni specifice privind economia de energie și eficiența
energetică, în vederea respectării rolului de exemplu al clădirilor administrației publice centrale prevăzut
la alin. (1), (9) și (11);
b) să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, ca parte din punerea
în aplicare a planului prevăzut la lit. a);
(22) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. se elaborează în
conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficiență energetică și se transmit acestuia
până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.
În realizarea Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE), autoritățile locale vor lua în
considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea consumului de
energie (contorizarea inteligentă), 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 evidență modul de conformare a
măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile altor acte normative, cum
sunt:


Hotărârea de Guvern nr.1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă
- Orizonturi 2013-2020-2030, în vigoare de la 08.12.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr.824 din 08.12.2008;



Hotărârea nr.1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 2020, în vigoare de la 19.11.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.781 din 19.11.2007,
actualizată pentru perioada 2011-2020;
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Hotărârea de Guvern nr.219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie
termică utilă, în vigoare de la 23.03.2007, consolidată la data de 06.10.2015 pe bază publicării în
Monitorul Oficial, Partea I nr.200 din 23.03.2007;



Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, în vigoare de la 01.01.2007,
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.451 din 23.07.2013, completată și modificată prin O.G.
nr.13/2016; Legea nr.156/2016;



Ordonanța de urgență nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, în
vigoare de la 22.04.2013, formă consolidată la data de 06.10.2015, pe bază publicării în Monitorul
Oficial, Partea I nr.230 din 22.04.2013, cu modificările aduse prin O.U.G. nr.103/2013; O.U.G.
nr.24/2014; O.U.G. nr.30/2014; O.U.G. nr.58/2014; O.U.G. nr.69/2014; O.U.G. nr.92/2014 și O.G.
nr.19/2015;



Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Ordin nr.1341 cu
aplicare la Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie;



Plan de creștere a numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero - Plan
revizuit și actualizat, iulie 2014-MDRAP (Proteus Grup 2018);

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința 2018-2020 a fost întocmit în
conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE)
aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, conf. art.9 alin (12) din Legea eficienței
energetice nr.121/2014.
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2. DESCRIEREA GENERALĂ A COMUNEI GHELINȚA

2.1. Localizarea Comunei Ghelința
Descrierea generală a localităţii, prin care este prezentată situaţia actuală la nivelul Comunei Ghelința,
cuprinde atât date generale (localizarea geografică, climă, sau evoluţie statistică a populaţiei și/sau a
fondului de locuinţe), precum şi anumite date specifice performanţelor privind consumurile de energie.
Comuna Ghelința este situată în partea de nord-est a județului Covasna (Figura 9) și amplasată la 12 km
distanță de Municipiul Târgu Secuiesc, la 50 km distanță de Sfântu Gheorghe, reședința județului Covasna
și la 70 km de Brașov și Zona Metropolitane Brașov (Figura 10). Conform datelor statistice privind
populația după domiciliu în 1 ianuarie 2019, comuna Ghelința cu 5.204 de locuitori este a treia comună
ca mărime după Comuna Vâlcele și Zagon din județul Covasna (INS 2019). Județul Covasna este unul dintre
cele 6 județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Centru, NUTS II.

FIGURA 9 LOCALIZAREA COMUNEI GHELINȚA (CONTUR GALBEN) ÎN JUDEȚUL COVASNA, SRUSA: WIKIMEDIA.COM
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FIGURA 10 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A COMUNEI GHELINȚA, SURSA: GOOGLEMAPS.COM
Ghelința este o comună în județul Covasna formată din satele Ghelința – reședința și Harale. Comuna
Ghelinţa este aşezată la marginea estică a judeţului Covasna. De-a lungul apei Ghelinţa se întinde şi satul
Ghelinţa, situându-se la poalele vestice ale Munţilor Breţcu (Figura 11 și 12). Comuna este alcătuită din
localităţile Harale și Ghelinţa, având o suprafaţă administrativă de 11.020 ha. Comuna Ghelința are un
caracter tipic muntos, pe teritoriul comunei fiind cel mai înalt munte din Județul Covasna, Vârful Lăcăuți
cu 1777 m. Vecinii comunei sunt: la nord Ojdula, la vest Cătălina, la sud Zăbala, la est judeţul Vrancea. În
comună se ajunge pe drumul judeţean DJ 121.
Din punct de veder istoric, prima atestare documentară datează din anul 1538 sub nume Gelenche, dar
descoperirile arheologice făcute aici demonstrează existența omului în această zonă, mult înainte.
Săpăturile au descoperit un celt de bronz și două verigi de lut aparținând epocii bronzului, o brățară în
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spirală, trei fibule și un lanț (rupte) și monede republicane romane, unele cu legenda Provincia Dacia. În
anul 1875, pe un câmp s-a găsit într-un vas de lut, un tezaur de 200 tetradrahme de Thasos aparținând
unei așezări dacice. Biserica romano-catolică, gotică, construită în secolul al XIII-lea, s-a semnalat
construcții romanice. Biserica Romano-Catolică Sf. Emeric este un monument deosebit de valoros,
datorită zestrei sale artistice. Ca arhitectură prezintă o navă tăvănită și un cor gotic cu absidă poligonală
și boltă pe nervuri, fiind un exemplu tipic de mică biserică de sat din Transilvania secolului al XIV-lea.
Pereții navei păstrează un ansamblu de pictură murală gotică de o mare bogăție (cca 1330) reprezentând
scene din ciclul cristologic, legenda regelui Ladislau, "Judecata de Apoi" etc. Plafon casetat de stil
renascentist, decorat cu motive heraldice și florale (1628). Monument restaurat în 1972 .
Începând cu ani 1900, în Ghelința familia contelui Mikes din Zăbala (comuna învecinată) a realizat un
centru de fierăstrău la scară înaltă, semnificativ și la nivel industrial în Europa inclusiv legături cu punctele
de exploatare Putna, Zăbala, Berțcu, etc. Pe lângă transportul pe cablu cu o lungime de 20 km, a fost
construit transportul canalizat pe apă spre uzina Ghelința, iar până la halta Zăbala a fost construit cu
legătură pe calea ferată spre Brașov. În 1905, în Comuna Ghelința contele Ármin Mikes a construit o cale
ferată forestieră de 17 km, care a fost legat cu Gara Zăbala.

FIGURA 11 LOCALITATEA GHELINȚA, SURSA: GOOGLEMAPS.COM
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FIGURA 12 SATUL GHELINȚA, SURSA: WWW.GELENCE.INFO

2.1.1. Economia Locală
Ghelința este membru al Asociației LEADER Angustia care a fost infiinţată în anul 2010 și își desfășoară
activitatea prin cooperare cu administrațiile publice la nivel local, respectiv Estelnic, Brețcu, Cernat,
Sânzieni, Poian, Lemnia, Ojdula, Cătălina, Turia și Zăbala – și județean – Consiliul Judetean Covasna –, cu
reprezentanții din sectorul privat – societăți pe acțiuni, grupuri de producători, organizații de
întreprinzători etc. – și societatea civilă – organizaţii non-profit, asociații și fundații. Economia localității
se bazează pe industria de exploatare și prelucrarea primară a lemnului, pe industria alimentară, servicii
în turism, activitatea comercială, dar și pe agricultură și creșterea animalelor.
În comuna Ghelința se afla o scală largă a industriei și a IMM-urilor, însă în afara site-urilor de prelucrarea
primară a lemnului nu există nici o fabrică mai mare pe teritoriul administrativ al acesteia. Unitațile de
exploatare și prelucrare primară a materialului lemnos sunt cele mai semnificative, pe de altă parte, există
și întreprinderi mijlocii ca și panificația SC Bingo-Prod Srl, și se mai găsesc un număr de mici întreprinzători
de exemplu: comercializarea materialelor de construcție, transport, de retail, service auto, spalatorie
auto, etc. O mare parte a forței de muncă face naveta către orașul Târgu Secuiesc sau către comunele
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învecinate. Acolo ei își desfășoară activități lucrative în fabrici în domeniul confecțiilor, industria metalelor,
în fabricarea pieselor auto, transport și în sectorul terțial.
La nivelul Comunei Ghelința mai există câteva firme, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau
persoane fizice autorizate care mai asigură un număr mare de locuri de muncă pe teritoriul comunei. În
comuna Ghelința există mai mult de 120 de firme active care activează pe raza sau afară comunei.
Majoritatea forței de muncă feminină face naveta în oraș sau în comunele învecinate, iar forța de muncă
masculină este ocupată mai ales în Comuna Ghelința, în sectorul de exploatare și prelucrare a lemnului
sau în agricultură. Ramura tradițională a agriculturii a avut o creștere la începutul anilor ’90, dar urmare a
minusurilor de retehnologizare în prezent este în trendul de regres.
În prezent pe teritoriul comunei sectorul secundar este cea mai dezvoltată, fiind o bază economică din
perspectiva viitorului comunei Ghelința. Există un număr mare de unități de producție și prelucrare pe
teritoriul administrativ al comunei. Industria prelucrătoare este prezentă prin unități de prelucrare a
lemnului, unități ale industriei ușoare, unitate de morărit și panificație, unități ale industriei
meșteșugărești și artizanale: țesătorii, sculptura în lemn, gastronomie de tip traditional, etc. că rezultat,
în comuna găsim porți secuiești, sculpturi din lemn, ’’kürtős kalács’’, pâine de casă, costume populare
autohtone, etc.
Un alt segment important al industriei locale este industria construcțiilor, segment care a avut o
dezvoltare intensă în ultimii ani. Prin existența unor proiecte majore de infrastructură și dezvoltare
regională care necesită construcții importante, se prevede faptul că aceasta ramură va absorbi
majoritatea șomerilor și a persoanelor active fără loc de muncă din ultimii ani (SDL Comuna Ghelința
2017).
La nivelul Comunei Ghelința există condiții foarte bune pentru dezvoltarea turismului rural atât datorită
infrastructurii de bază căreia pot fi realizate restaurante și pensiuni pentru turisti și călători, cât și datorită
resurselor naturale și culturale, peisajului montan și pădurilor întinse care adăpostesc multe bogății din
punct de vedere al florei și faunei. Toate aceste posibilități nu sunt în prezent exploatate în forma adecvate
datorită lipsei de fonduri și resurse umane necesare.
În comuna există mai mult de 25 pensiuni turistice, unele sunt încă în curs de legalizare, altele sunt
autorizate, dar situatia actuală arată că numărul turiștilor se afla în curs de creștere și de aceea multe
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pensiuni își dezvolte și diverzifică funcționarea lor. Totuși, sectorul turistic al comunei nu este exploatat în
totalitate, mai ales pe plan promoțional și pe marketing, acest fapt permite localnicilor și altor investitori
să inițieze și să investească în branding în sectorul turismului. În zona Comunei Ghelința există un potențial
mare și în sectorul de agroturism (turismul este completat cu viața tradițională și cu agricultura cu scop
turistic). Agroturismul la nivel de comuna se afla la început. Odată cu dezvoltarea infrastructurii de bază
(esențial în sectorul turismului), reabilitarea drumurilor forestiere, dezvoltarea ofertei de turism în natură,
turismul se va dezvolta într-un ritm cu siguranța mai rapid.
Comuna este situată în partea nord-estică a Depresiunea Brașovului, denumit de localnici Bazinului Trei
Scaune, sub muntele Zarnea. Comuna este cea mai frumoasă comună din zona cu un palarier pictoresc
alcătuită din munții: Musat, Astag, Bonyó, Zarnea cu înălțime între 1500 șo 1600. Ghelința este alcătuită
din urmatoarele părți locuite, cu denumiri folosite de localnici: Alszeg, Eger, Ladia, Porondszéle, Úriszer,
Középszer, Vaserdeje, Varancsa, Vajnakert, Almáskert, Kotoró, Rét, Felszeg, Bányaalja, Bagolylik, Szaladár,
Piacszer, Füzek-alja, Újszer, Alsó-cigányszer, Felső-cigányszer.
În pădurile extensive a comunei se regăsesc urșii, porci mistreți, râși, capre neagră, cerbi, lupi, vulpi, și o
gamă largă a raselor de păsări. O altă activitate turistică poate fi colectarea fructelor de pădure și ciuperci.
Pentru că zona muntoasă a comunei este plină cu păduri de buna calitate, se regăsesc și meșteșuguri
tradiționale legate de prelucrarea materialului lemnos, cum ar fi dulgheritul, dogaritul, manufacturi de
șindrilă, etc.
În ultimii ani a fost demarat un proces de dezvoltare pe plan turistic în Județul Covasna, respectiv în
Comuna Ghelința. În consecință, în viitor poate crește numărul turiștilor care vin în comuna și în zonă.
Dezvoltarea turismului local și a zonei se poate realiza cu ajutorului proiectelor de dezvoltare națională și
europeană. În general, putem regăsi și turiști din țară, dar mai ales turiști care vin din Ungaria – din
localitățile înfrățite, și prin cunoștințe personale.
Atracțiile turistice ale comunei:


Biserica romano-catolică medievală,



Biserica romano-catolică Sfantul Emeric,



Biserica greco-catolică,
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Casa reformată de rugăciuni,



Conacul Jancso,



Varful Nadika.

Biserica Romano – Catolică medievală – biserica are zid de incintă și turn. Monumentul este intrată în
atenția UNESCO, totodată este monument istoric de categoria A și este principalul punct de atracție
turistică. Biserica a fost construită în secolul XIII și trecută prin mai multe etape de restaurare, dar și-a
păstrat intact apectul medieval. Cele mai valoroase elemente ale bisericii sunt frescele medievale de pe
trei dintre pereții săi, care pot fi admirate și în prenzent: Legenda Sfantului Ladislău și Patimile, pe peretele
nordic, picturile de pe peretele sudic sunt deteriorate, dar se pot vedea momente din legenda Sfinței
Ecaterina din Alexandria. Alături de picturile murale, la fel de valoros este și mobilierul din lemn, care
dateaza din secole diferite de la Renașterea Tarzie până la ultima faza a barocului.
Biserica romano-catolica Sfantul Emeric – când biserica medievală a devenit neincăpătoare în secolul al
XIX-lea, în a doua jumatate a secolului a fost ridicată o noua biserica romano – catolică în centrul nou al
localității, cu elemente stilistice din clasicismul târziu. Construcția bisericii a durat 50 de ani între 18531899 și a fost ridicată în onoarea Sfantului Emeric. După cutremurul din 1990 zidurile bisericii s-au
deteriorat mult, dar cu munca unită și din donații publice comunale acestea au fost renovate.
Biserica greco-catolică - în partea comunei numită „Varancsa” se regăsește o mică capela greco-catolică,
în prezent aparținând de biserica ortodoxă. Biserica a fost construită în anul 1830 în onoarea Sfantului
Nicolae.
Casa reformată de rugăciuni – in comuna Ghelința putem regăsi și o mică comunitate reformată care
folosește periodic casa de rugăciuni reformată. Comunitatea reformată din Ghelința face parte din
comunitatea mai mare a reformaților din comuna Zăbala, iar acțiunile acestora sunt legate de
comunitatea din Zăbala.
Conacul Jancsó – Lângă pădure, în partea Ladia a comunei se regăsește sub numărul 471, proprietatea
familiei Jancsó. Conacul Jancsó a fost reabilitat în totalitate începând cu anul 2005 și a fost finalizată în
luna mai 2006. Lângă conacul Jancsó mai există două construcții – magazii renovate din secolul al XVIII-
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lea. Terenul aparținător conacului este aproximativ de 10 ha, având mai multe specii de pomi unice și o
flora valoroasă.
Vârful Nadika – peste Ghelința, în partea sudică al localității se află Vârful Nadika, care este cunoscut nu
datorită înălțimii lui, ci datorită panoramei asupra comunei și asupra Depresiunea Brașovului.

2.2. Responsabilitatea implementării Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice

În conformitate cu Art.9 alin.(13) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, autoritățile
administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 locuitori au obligația să
numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de
management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o persoană juridică
prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii. Managerul energetic poate fi un angajat al
municipalităţii cu pregătire tehnică, sau un expert extern.
Pentru autoritățile din localitățile de sub 20.000 de locuitori, nu este necesară numirea unui Manager
Energetic, ci conf. art.9 (alin12, 13 și 14) din Legea nr.121/2014, este suficient a fi întocmit „Programul de
Îmbunătățire a Eficienței Energetice” aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 (dar mai mică
de 20.000) locuitori și este necesară numirea doar a unui responsabil energetic la nivelul primăriei.
În acest sens propunerea este contractarea unei firmă care să poate monitoriza rezultatelor implementării
activităților prevăzute de PIEE Comuna Ghelința și gestiona implementarea proiectelor propuse în cadrul
PIEE.
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2.3. Sistemul de baze date al localității privind consumurile de energie

Datele necesare elaborării Planului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice (P.I.E.E.) au fost preluate din
următoarele surse:


Inventarul bunurilor din domeniul public al localității Ghelința;



Direcţia impozite și taxe locale, Primăria al localității Ghelința;



INSSE şi date aferente Recensământului Populaţiei și al Locuinţelor 1990, 2002 și 2011;



Date referitoare la condiţiile climatice și Staţia Meteo Târgu Secuiesc și Vârful Lăcăuți



Date aferente Direcția Județeană de Statistică Covasna

La nivelul localității Ghelința nu există un sistem de baze de date avansat, colectarea informaţilor privind
consumurile de energie realizându-se prin accesarea mai multor baze de date diferite, uneori cu estimări
sau interpolări. Unul dintre cele mai importante efecte ale întocmirii prezentului Program de Îmbunătăţire
a Eficienţei Energetice va fi centralizarea datelor privind consumurile de energie și existenţa unei baze de
date centralizate cel puţin pâna la nivelul anului 2018 (anii pentru care au fost colectate/recuperate datele
acoperă perioada 2006-2018, drept urmare, anul cel mai îndepărtat, pentru care datele colectate prezintă
un nivel de acuratețe rezonabil și acoperă sectoarele alese pentru PIEE, este anul 2018).
În lipsa unei baze de date centralizate, există riscul că datele referitoare la unele consumuri energetice să
nu fie 100% corecte, iar în cazul altora să existe informaţii lipsă într-o pondere mai mică sau oarecare.
Pentru întocmirea inventarului emisiilor de CO2 s-au identificat sursele principale de emisii de CO2, ceea
ce a permis adoptarea măsurilor de reducere. Având în vedere că Planul de Acţiune pentru Energie
Durabilă urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei energetice în sfera de responsabilitate directă a
administraţiei locale, precum și în sectoarele care pot fi influenţate prin decizii politice şi măsuri
administrative, IRE se realizează pe baza consumului final de energie pentru Comuna Ghelința. Inventarul
de referință al emisiilor cuantifică emisiile directe de CO2 rezultate în urma arderii combustibililor fosili pe
teritoriul Comunie Ghelința, în instituții și clădirile rezidenţiale, precum și emisiile indirecte de CO2
rezultate la producerea de energie necesară sistemului de încălzire/răcire.
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Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat realizarea unei baze de date
electronice în domeniul energetic. Această bază de date se va actualiza permanent fiind o măsură a PIEE
de realizare a managementului energetic. De asemenea, această bază de date va servi că instrument de
bază în faza de monitorizare a implementării PIEE. Prin management energetic, pentru instituții se
monitorizează consumurile de energie ( energie electrică) pentru fiecare clădire/instituţie în parte. În cazul
clădirilor rezidenţiale, monitorizarea se face la nivel de comună cu ajutorul furnizorilor de energie
electrică, iar pentru consumul de energie termică va fi folosit o estimare în sectorul rezidențial, având în
vedere că în Comuna Ghelința se consumă lemn de foc și diferite materiale de biomasă că și combistibil
pentru producer energiei termică. Inventarul de referinţă al emisiilor porneşte de la datele de activitate
şi factorii de emisie asociaţi diferitelor categorii de combustibili utilizaţi, inclusiv factorul de emisie CO2
asociat energiei electrice preluate din reţeaua naţională. În cadrul analizelor PIEE s-a utilizat factorul
standardizat de emisie în conformitate cu ghidul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori conf. art.9(12) din
legea nr 121/2014, iar raportarea s-a făcut în tone emisii de CO2. La data întocmirii Programului de
Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) în Comuna Ghelința. Date generale cu privire la cazuistica
următoarelor sisteme de baze de date cu informații despre consumurile de energie:


Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2008;



Inventarul de Monitorizare ale Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2014;



Energy Management System Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2008 (IRE CO2
2008)

Inventarul de Referință al Emisiilor (IRE) de CO2 la nivelul anului 2008 (la nivel european)
Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale de energie și
mediu, de la angajamentul politic inițial până la punerea în aplicare, fiind elaborat de Centrul Comun de
Cercetare – Institutul pentru Energie și Institutul pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă al Comisiei
Europene, în cooperare cu Directoratul General pentru Energie și Transport al Comisiei Europene, Biroul
Convenției Primarilor, cu sprijinul și participarea unor experți din partea municipalităților, autorităților
regionale, agenții sau societăți private. Pentru colectarea datelor au fost utilizate instrumentele
dezvoltate prin proiectul European MODEL, „Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităților
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Locale”, proiect susținut de programul Intelligent Energy Europe și ADEME, Agenția Națională de
Management al Energiei și Mediului din Franța (www.energymodel.eu). Inventarul de Referință al
Emisiilor cuantifică volumul de CO2 emis datorită consumului de energie pe teritoriul autorității locale din
anul de referință. Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii CO2 și prioritizarea
corespunzătoare a măsurilor de reducere. IRE CO2 2008 a fost realizat în baza consumului final de energie,
atât municipal cât și nemunicipal pe teritoriul autorității locale.
IRE CO2 2008 cuantifică următoarele emisii înregistrate că urmare a consumului de energie pe teritoriul
autorității locale:


Emisii directe derivate din arderea de combustibil pe teritoriul autorității locale, în clădiri,
echipamente/instalații și transport;



Emisii (indirect) legate de producerea electricității, termoficării sau climatizării consumate pe
teritoriu;

În cadrul IRE CO2 2008 s-a utilizat factorul „standard” de emisie în conformitate cu principiile IPCC, iar
raportarea s-a făcut în:


Consum final de energie [MWh an]



Emisii de CO2 (t) an.

Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 (emisiilor de gaze cu efect de seră -GES) la nivelul anului 2018
face parte integrantă din PIEE al Comunei Ghelința.
Inventarul de Monitorizare al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2018 (IME CO2 2018)
Inventarul de Monitorizare al Emisiilor de CO2 la nivelul anului 2014 a fost întocmit în conformitate cu
metodologia de întocmire a IRE CO2 2008, la care se adaugă metodologia recomandată de Comisia
Europeană în documentul “Cum să pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) - Ghid”
(2010).
Inventarul de Monitorizare al Emisiilor cuantifică volumul de CO2 emis datorită consumului de energie pe
teritoriul autorității locale din anul de monitorizare. IME utilizează aceleași metode și principii că și IRE
pentru monitorizarea progresului făcut în direcția obiectivului asumat. Unele definiții și recomandări sunt
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exclusive inventarelor conform metodologiei Convenției Primarilor, astfel încât inventarele de emisii (IRE
și IME) să poată arăta progresul în direcția obiectivului Convenției. Cu toate acestea, pe cât posibil,
instrucțiunile respectă concepte, metodologii și definiții în standarde acceptate la nivel internațional. Spre
exemplu, Comuna Ghelința a utilizat factorul „standard” de emisie în conformitate cu principiile United
States Environmental Protection Agency - EPA. Evaluarea nivelului de performanță a managementului
energetic în localitate În vederea evaluării nivelului de performanță al managementului energetic în
Comunei Ghelința a fost completată matricea de evaluare din Anexa 1, conform “Modelului pentru
întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai
mare de 5.000 locuitori” (în matricea de evaluare din Anexa 1). Din punctul de vedere al organizării proprii,
Comuna Ghelința nu dispune de un departament sau de un management energetic orientat spre
performanţa energetică. Acest fapt se datorează în parte și lipsei de obligativitate legală de a fi desemnat
un manager energetic (deorece comuna are puțin peste 5.000 de locuitori). Primăria nu a alocat încă
resurse pentru înființarea unui compartiment specializat în eficienţă energetică și nici pentru vreo politică
în acest sens, documentul de faţă fiind printre primele demersuri efectuate în acest sens. La nivelul
primăriei nu există trasată prin lege o răspundere privind consumul de energie, dar s-au făcut demersuri
pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Deși în acest moment dezvoltarea unui sistem de informaţii
sub formă de bază de date este relativ incipientă, documentaţia existentă, evaluarea tehnică, bunele
practici sau benchmarkingul arată că există un management al eficienței energetice de un nivel mediu.
Din punctul de vedere al creării prezentului programul de eficienţă energetică, există un obiectiv bine
definit prin evaluările deja realizate, iar mecanismul și resursele sunt bine identificate și prinse în
strategiile și planurile de dezvoltare ale localității.
În concluzie, din cauza dimensiunilor reduse, cu excepţia cel prezentului programul de îmbunătăţire a
eficienţei energetice (P.I.E.E.), la nivelul Comuna Ghelința nu există vreun alt plan în acest sens (în mod
specific vreo Strategie Energetică Locală). Prin urmare, datorită prezentei documentaţii, există toate
premisele că în viitor (pe termen mediu şi lung) situaţia de la nivelul primăriei să se schimbe, iar comuna
noastră să poată beneficia de o strategie și un plan adecvat, robust şi eficient în vederea obţinerii unui
impact semnificativ privind creșterea eficienţei energetice.
Departamentul din cadrul primăriei care va ajuta monitorizarea implementării Programului de
Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul Comunei Ghelința va fi prin unul dintre comisii de
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specialitate, respectiv Comisia pentru activități economice și financiare, agricultură și silvicultură.
Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014 va fi contractat sau o firmă de
consultanță cu specialitate va fi subcontractat pentru elaborării PIEE. În acest sens propunerea este
contractarea unei firme cu capacitatea managerială energetică care să poată monitoriza și gestiona
implementarea proiectelor propuse în cadrul Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice.

2.4. Situația consumurilor energetice

În momentul de față consumurilor energetice publice sunt centralizate la Primăria Ghelința și sunt
prezentate în Anexa 2.

2.5. Condiții climatice locale

Clima Comunei Ghelința este temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 7.6 grade Celsius.
Înghețurile timpurii (luna octombrie) și cele târzii (sfârșitul lui prilie) se resimt direct în eșalonarea
muncilor agricole și mai ales în culturile specifice locale (cartof, sfecla de zahăr, legume, zarzavat, păioase).
Clima locală este caracterizată cu nuanțe climatice în funcție de particularitățile reliefului: climat umed,
răcoros în zona montană și climat mai cald și uscat în zona mai joasă a comunei. În alungul pârâului
Ghelința în culoare depresionare temperatura medie anuală este de 7,6, iar mai departe de valea pârâului
Ghelința temperatura medie anuală crește până 8-9 grade Celsius. Temperatura maximă anuală (valori
absolute) este de 37,8 grade Celsius iar temperatura minimă anuală (valori absolute) este de -32,0 grade
Celsius (SDL Comuna Ghelința 2017). În Comuna Ghelința, precipitățil multianuale sunt între 500 și 550
mm pe an (Tabel 2) (APMCV 2011).
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TABEL 2 DATE CLIMATICE LA NIVELUL MULTIANUALĂ ÎN MICRO-REGIUNEA COMUNEI GHELINȚA, SURSA: (CENTRUL
METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA SUD SIBIU 2011)
Stația meteo
Temperatura
media anuală
(oC)

Temperatu
ra media
anuală (oC)

Temperatur
a maximă
anuală (oC)

Temperatura
minimă
anuală (oC)

Cantitatea
anuală de
precipiații
(mm)

Nebulozitate
a media
anuală (mm)

Presiunea
medie
anuală
(mb)

Viteza media
anuală a
vântului (m/s)

Lăcăuți (în
teritoriul Com.
Ghelința)
Târgu Secuiesc

1.9

22.2

-17.4

812.1

580

819.0

4.7

7.0

31.7

-23.5

447.1

560

951,8

1.4

Deasemenea, aceasta influențează și consumurile energetice pentru încălzire. La nivelul localității se
interferează vânturile de nord-est, care provoacă căderi de apă în special primăvara și toamna și vânturile
de est care influențează prin scăderi de temperatură și troienirea zăpezilor. Din punct de vedere seismic
localitatea se încadrează în macrozona seismică caracteristică gradului 7 (scara Richter).
Referitor la schimbările climatice, din datele climatice deținute de ANM București reiese faptul că județul
Covasna este o zonă vulnerabilă la evenimentele climatice extreme precum seceta și inundațiile. În cadrul
proiectului European „WATER CoRe – Deficitul de apă și seceta; acţiuni coordonate în regiunile Europene”,
derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna în parteneriat cu alte 13 instituţii similare din
Uniunea Europeană, Administraţia Naţională de Meteorologie, unul dintre partenerii proiectului, a făcut
o analiză a evoluţiei, pe decade, a temperaturilor medii anuale ale aerului din perioada 1961 – 2010,
înregistrate la staţiile meteo din judeţul Covasna, care este prezentată în graficele şi tabelele următoare:
Dinamica ecoluției temperaturii medii a aerului pe decade în zona Târgu Secuiesc în perioada 1961-2010
a crescut cu o temperatură medie de 0.9 grade Celsius (Water CoRE Interreg IV C 2013).
Dinamica evoluţiei cantităţilor anuale de precipitaţii, în zona Tg. Secuiesc, respectiv Ghelința de-a lungul
perioadei 1961-2010 a crescut de la 500 mm/an la 550 mm/an.
Conform datelor furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie luna secetoasă din decada 20012010 în comparaţie cu perioada de referinţă 1961-1990, pentru zona Tg. Secuiesc este luna februarie (14.2%). Tot din datele furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie, reiese că luna ploioasă din
decada 2001-2010 în comparaţie cu perioada de referinţă 1961-1990, pentru zona Tg. Secuiesc este luna
decembrie (+31.8%) (APMCV 2011).
50

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

În micro-regiunea Ghelinței, în schimbările cantităţilor de precipitaţii (în %) din mediile multianuale pentru
intervalul 2011-2040 comparativ cu intervalul de referinţă 1971-2000 se estimează o scădere cu 2-3%
(APMCV 2011).
Conform datelor referitoare la starea hidrogeologică – hidrologică a zonei, rețeau hidrografică este
formată dintr-un singur râu, respectiv râul Ghelința, care străbate localitatea Ghelința. Râul Ghelința este
un curs de apă, afluent al Râului Negru. Bazinul receptiv este de 97 km2. Lungimea cursului de apă este 21
km, având un debit multianual de 2.5 mc/sec (APMCV 2011).

2.6. Resurse naturale, potențialul energiei regenerabile

Suprafața totală a Comunei Ghelința este de 11.222 ha, din care 7.237 ha sunt pădurile comunei. Un
numar mare reprezintă pădurile comunei și arată că în Comuna Ghelința există un potențial mare în
gospodăria forestieră. Apele, drumurile, malurile pârâurilor, căile de acces, curți construcții sunt 221 ha.
Suprafața totală agricolă a comunei este de 3.764 ha, iar conform Planului aprobat prin Hotarârea
Consiliului Local, suprafața cuprinsă în intravilanul localităților în prezent este următoarea (Tabel 3):
Localitatea Ghelința: 418, 65 ha
Localitatea Harale: 39,27 ha (SDL Comuna Ghelința 2017).
TABEL 3 REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI GHELINȚA, 2016
Nr.crt.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.

Categoria de folosință
Teritoriul administrativ
Teren agricol – TOTAL,
din care: arabil
pășune
fâneața
livezi
Păduri
Ape, drumuri
Curți -construcții

Suprafața (în ha)
11.222
3.764
1.595
1.400
714
55
7.237
134
87
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2.6.1. Zăcământ de petrol în Comuna Ghelința

Singurul zăcământ de petrol din judeţul Covasna se află în zona Ghelința, pe următorul amplasament:
longitudine: 26˚7′30′′-26˚22′30′′, latitudine: 45˚55′-46˚00′. Acesta este cantonat pe o structură geologică
ce aparţine Oligocenului autohton al unităţii marginale a flişului paleogen din Carpaţii Orientali. Roca
rezervor este de natura calcaroasă şi reprezintă flancuri de anticlinal. Exploatarea zăcământului a fost
iniţiată în anul 1969 ajungându-se la un numar de 49 sonde pe o suprafaţă de 4 kmp. În momentul de faţă
funcţionează parcul 1 cu 28 sonde, cu o producţie de 28 to/zi şi parcul 5 cu 4 sonde cu o producţie de 1,8
to/zi (APMCV 2011).
În micro-regiune se întâlnesc frecvent izvoare de apă minerală carbogazoasă și emanații de CO2 ce
mineralizează pe alocuri și apele subterane din nivelul freatic. Datorită nivelului hidrostatic mediu al
apelor subterane freatice acestea pot fi ușor poluate în principal prin depozitarea necontrolată pe sol a
deșeurilor. O manifestare postvulcanică simțită prin bogate emanații de CO2 și gaze sulfuroase a favorizat
formarea izvoarelor de ape minerale cu o compoziție chimică foarte variată și cu importante efecte
terapeutice. Calitatea apelor de suprafața se încadrează în general în clasa a II-a și a III-a (Normativul
1146/2002, revizuit în 2004). În general substanțele organice prezintă valori mai ridicate în perioada de
vara și toamna, acest fapt datorându-se în mare parte precipitațiilor căzute în bazinul hidrografic al
pârâului Negru și Ghelința care antrenează prin scurgerile de suprafața suspensii și materii organice. În
comuna Ghelința nu există zone critice în poluarea atmosferei, comuna are un sistem de vegetație bună,
are populație potrivita și în scurt viitor nu vor fi probleme în acest sens (SDL Comuna Ghelința 2017).
2.6.2. Resurse de energie bio
În general, Județul Covasna este acoperit de pădure cu o pondere de 45%. Mai exact, patru zone muntoase
din județ au potențial ridicat de biomasă. Cea mai mare dintre ele este dealul împădurit din partea de est
a Depresiunea Brașovului, această zonă este caracterizată prin silvicultură intensă (Figura 12). Ghelința și
localitățile învecinate sunt situate în această regiune, iar Comuna Ghelința este un centru în industria
lemnului domestic.
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2.7. Date privind evoluția populației

Conform datelor de la INS, în 1 ianuarie 2019 populația Comunei Ghelința numară 5.204 locuitori. Evolutia
demografică a Comunei Ghelința arată o creștere față de ultimul recensământ în 2011, când numărul
locuitorilor a fost în total de 4.815 persoane (Recensământ 2011). Populația comunei a înregistrat o
creștere cu 11.7 % de la 1992 până în anul 2019, astfel în comună putem vorbi despre o tendința de
creștere în ultimii decenii (Figura 13). Ghelința este una dintre cele mai mari comune din județul Covasna
atât teritorial cât și din punct de vedere demografic și economic.
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FIGURA 13 DINAMICA POPULAȚIEI ÎN COMUNA GHELINȚA ÎNTRE 1992 ȘI 2019, SURSA: INS 2019

Structura pe sexe este ușor feminizată. În anul 2019, 51 % din locuitorii comunei sunt femei, din efectivul
de 5204 locuitori 2650 sunt femei, iar 2554 sunt de gen masculin (Tabel 4) (INS 2019).
TABEL 4 POPULAȚIA TOTALĂ A COMUNEI GHELINȚA ÎN 2019, SURSA: INS 2019
Anul

Total

Total feminin

Total masculin

2019

5204

2650

2554

În același timp, pe baza datelor statistice județene se constată că numărul persoanelor decedate în
regiune este constant și mai mare decât cel al născuților vii, înregistrând astfel deficit natural (spor natural
negativ). Această situație se explică prin ponderea importantă a persoanelor în vârstă și ponderea scăzută
a populației de vârstă fertilă. Pe lângă consecințele structurii pe grupe de vârstă, modernizarea
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comportamentului demografic prin reducerea numărului de copii pe care familia decide sa îi aiba,
reprezintă o altă cauză a deficitului demografic. În anul 2017, durata medie a vieții pe medii în zona rurală
a județului Covasna a fost 74.2 ani, respectiv 70.91 ani pentru sexul masculin și 77.93 ani pentru sexe
feminin (INSSE Covasna 2018).
Evoluția mișcării migratorii a populației se regăsește și în comuna Ghelința, dar trebuie precizat faptul că
în cazul comunei Ghelința se află o migrație periodică. Această migrație înseamnă o ocupare a locurilor de
muncă în străinatate numai cu perioada determinată și relativ scurtă în majoritatea a cazurilor. Evoluția
mișcării migratorii a populației în/din Comuna Ghelința arată faptul că numărul stabilirilor a fost constant
mai mare decât numărul plecărilor din localitate, ocupând și locuințele oferite de primăria comunei
(blocurile ANL aparținătoare comunei). Acest fapt este pozitiv pentru dezvoltarea socio-economica a
localității.
Grupele de vârstă între 0-24 ani au crescut, în timp ce numărul persoanelor adulte stagnează. Creșterea
numarului persoanelor tinere și în vârstă de munca este benefic pentru economia și pentru viața socio –
culturală locală. Situația actuală arată că între grupurile de vârstă între 0 și 44 ani sunt 2792 de locuitori,
reprezentând majoritatea față de celelalte grupuri de vârstă (Tabel 5 și Figura 14) (INS 2019). Între 70 85+ ani sunt mai puțini în număr decât tinerii – fapt care arată că populația comunei nu se află într-un
proces de îmbătrânire. Această situație este unică în micro–regiune pentru că în majoritatea localităților
din zonă putem vorbi despre un proces de îmbătrânire generală.
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TABEL 5 POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU ÎN COMUNA GHELINȚA, VÂRSTE ȘI GRUPE DE VÂRSTE, SURSA: INS 2019
Varste și grupe de varsta

Sexe

0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani

Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin

80-84 ani
85 ani și peste

Numar persoane

55

Total
5204
2554
2650
143
138
166
159
157
143
159
134
140
164
175
180
233
245
223
227
228
228
231
212
142
161
130
112
133
153
116
138
69
89
63
71
21
55
25
41

281
325
300
293
304
355
478
450
456
443
303
242
286
254
158
134
76
66
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FIGURA 14 POPULAȚIA COMUNEI GHELINȚA DUPĂ GRUPURI DE VÂRSTĂ, SURSA: INS 2019

Piramida vârstelor din comuna Ghelința arată modificările demografice după 1990, respectiv reducerea
drastică a numărului populației în cazul grupurilor de vârstă peste 50 de ani. În cazul născuților vii Comuna
Ghelința se situează bine (sporul natural este 0). În situația grupului de vârstă între 50 - 59 ani se vede o
dispariție gravă, respectiv putem constata și faptul că populația feminină este în majoritate fața de cea
masculină, mai ales în cazul grupurilor de vârstă peste 65 ani. Rata mortalității la bărbati este mult mai
mare decât la femei peste 65 ani și peste. Populația în general este ușor feminizată (Figura 15) (INS 2019).
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FIGURA 15 PIRAMIDA VÂRSTELOR ÎN COMUNA GHELINȚA ÎN 2019, SURSA: INS 2019

Potrivit recensământului din anul 2002, structura etnică a populației Comunei Ghelinta arată o populație
majoritară de etnie maghiară (Figura 16). Chiar dacă nu s-au declarat la recensământul populatiei din anul
2002 că aparțin etniei rome, numărul locuitorilor de origine romă se află în proces de creștere mult mai
dinamic decât celelalte etnii locale. La recensământul populației din anul 2011 structura etnică a
populației Comunei Ghelința arăta o populație majoritară de etnie maghiară cu 95%. Populația de etnie
română este in jur de 1% iar numărul oficial al romilor este tot 1%, însă numărul acestora a fost estimat
in jur de 48 de persoane în anul 2011, în prezent acest numar atinge aproximativul de 150 de persoane și
este în proces de creștere. Până în anul 2016 numărul membrilor etniei rome a cunoscut o creștere rapidă
și se constată în continuare o creștere demografică a acestei etnii (SDL Comuna Ghelința 2017).
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FIGURA 16 POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ ETNIE ÎN COMUNA GHELINȚA, DUPĂ RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011, SURSĂ:
(RECENSĂMÂNT 2011)

Din analiza datelor statistice reiese că numărul populației fără școală absolvită atinge aproape numărul
celor care au nivel de școlarizare superioară în Comuna Ghelința. Însă, majoritatea elevilor ajunge la
nivelul studiilor liceale sau vocaționale (Tabel 6). La nivel județean, un fapt de bază care determină acest
lucru este migrarea în străinătate pentru a căuta loc de muncă. Analiza nivelului de studii al populației
Comunei Ghelința, potrivit datelor din anul 2018, este foarte importantă pentru cunoașterea resurselor
umane din comuna. Cea mai mare parte a populației absolvise învățământul primar și gimnazial, în
egalitate cu cei care au absolvit învățământul preuniversitar. Cu creșterea numărului elevilor înscriși în
învățământul preuniversitar, crește potențialul de creștere al nivelului de trai în comuna, cei cu studii
având mai multe oportunități pe piața forței de muncă. Din analiza datelor statistice privind totalul elevilor
școlarizați reiese că numărul total al elevilor se află intr-un proces de creștere, anual (SDL Comuna
Ghelința 2017).
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TABEL 6 POPULAȚIA ȘCOLARĂ PE NIVELURI DE EDUCAȚIE LA NIVEL LOCAL ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: (INS 2019)
Niveluri de instruire

Numar persoane

Copii inscrisi in gradinite

160
459

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar
Elevi inscrisi in invatamantul primar și gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar și gimnazial
Elevi inscrisi in invatamantul primar
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial

459
268
191
459
268
191

2.8. Evoluția fondului de locuință

În general, clădirile din România au fost construite la standarde scăzute în timpul regimului
comunist, renovarea fondului existent fiind scăzută în timpul comunist, eficiența energetică a
clădirilor fiind neglijată (Figura 17). Pe de altă parte, există un potențial ridicat de economisire a
utilizării energiei deoarece performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută.
Accesul la sursele de energie, în România, este polarizat în mediul urban după cum reiese din
datele următoare:


45,7% din locuințe au încălzire centrală proprie, din care 75,3% sunt situate în mediul
urban și doar 9,9% în mediul rural.



Încălzirea cu gaze este folosită de către 3,3% din locuințele urbane și 2,3% din locuințele
rurale



România este una dintre ţările cu cele mai bogate resurse de gaz natural, dar în același
timp nu are conectată la reţea doar 36 % din populaţie



83% din locuințe rurale folosesc soba cu lemne pentru încălzire .
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FIGURA 17 BLOCURI ÎN CENTRUL SATULUI GHELINȚA CU DEPOZITE DE LEMN DE FOC PENTRU ÎNCĂLZIRE, SURSA:
GOOGLESTREETVIEW.COM

Conform Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor, sectorul rezidențial
și terțiar, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul
energetic final din Uniunea Europeană. Având în vedere tendința de extindere a sectorului este
evident că și consumul de energie va crește, fapt ce implică și creșterea emisiilor de dioxid de
carbon. Creșterea economică implică de asemenea un consum sporit de energie, astfel se
preconizează că în anul 2030 cererea totală de energie va crește cu aproximativ 50% față de anul
2003, iar cererea pentru combustibil fosil va fi cu aroximativ 46% mai mare.
În sectorul clădirilor rezidențiale principala măsură se referă la reabilitarea clădirilor cu izolație
pentru care activităţile vizând creşterea eficienţei energetice reprezintă o pondere importantă.
În prezent, blocurile de locuinţe înregistrează, de regulă, un consum specific anual de energie
pentru încălzire cuprins între 180 kWh/mp și 240 kWh/mp (KnaufInsulation 2019).
Apartamentele construite în perioada 1950-1990 au cele mai importante pierderi de energie prin
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pereţii exteriori, ferestre și terase. Aceste pierderi de energie determină costuri foarte ridicate
cu încălzirea apartamentelor pe perioada de iarnă (Figura 17 și 18). Totodată, blocurile construite
între anii 1950-1990 prezintă, adesea, elemente de construcţie ale faţadelor degradate sau
deteriorate, precum și componente - pereţi exteriori şi tâmplărie exterioară - neperformante din
punct de vedere energetic.
În acest sens, realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 18 din 04 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe au
efect direct asupra reducerii consumurilor de combustibil convenţional utilizat la prepararea
agentului termic pentru încălzire, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii
cheltuielilor cu încălzirea locuinţelor pe perioada de iarnă şi cu climatizarea, pe perioada de
caniculă, precum și ameliorarea aspectului urbanistic a localităţii (PIEE 2018).
Obiectivul specific vizat prin acest act normativ este reducerea consumului anual specific de
căldură pentru încălzire în blocurile de locuinţe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp arie utilă.
Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie se asigură integral din bugetul local al municipiului,
iar finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:


50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie
în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Locale.



2. 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse
legal constituite.



3. 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
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FIGURA 18 BLOCURI ÎN CENTRUL SATULUI GHELINȚA, SURSA: GOOGLESTREETVIEW.COM

2.9. Infrastructură publică

2.9.1. Infrastructura administrative
Autoritățile administrației publice locale sunt așezate în satul Ghelința, sediul primăriei se află în satul
Ghelința, intr-o cladire impozantă, construită în anii 1870.
Administrația comunei este reprezentată prin consiliul local și primărie. Consiliul local este format din 17
consilieri, având 4 comisii de specialitate.
Numărul total funcțiunii în instituție este 69.
Din cele 69 posturi ocupate:
- 23 nr. total funcții publice
-1 nr. total funcții publice de conducere
- 22 nr. total funcții publice de execuție
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- 14 nr. total funcții contractuale de execuție
- 2 nr. total d2010
Comuna are un post de poliție cu 4 polițiști.

2.9.2. Infrastructură de transport și de telecomunicații
Drumurile publice sunt în stare acceptabilă și sunt modernizate periodic. Modernizarea, reabilitarea
depinde de volumul finanțării din diferite surse: fonduri naționale, fonduri europene, fonduri proprii, etc.
Drumurile modernizate recent sunt:
 asfaltarea drumului judetean 121F., 3 km
 asfaltarea drumului comunal 7, 5 km
 Modernizarea drumului spre satul Hilib, 3 km
În total, în posesia Comunei Ghelința există 37 km drumuri comunale, din care aproximativ 10 km sunt
asfaltate, alte 9 km sunt drumuri pavate și restul sunt drumuri de pământ și agricole.
În Comuna Ghelința nu există rețea de căi ferate, însă în pădurile pe teritoriul Comunei Ghelința în anii
1900 a fost construită 17 km cale ferată cu scop strict industrial pentru a eficientiza exploatarea lemnului,
transportul de bușteni și cherestea.
Transportul public se desfășoară pe drumuri publice. Transportul de călători nu este organizat în interiorul
comunei din cauza lipsei cererii, însă pentru a face legătura cu celelalte localități învencinate există
transportatori de persoane cu scopul de a deservi activități economice și sociale ale populației locale.
Autobuzele regulare se circula dimineața și după masa de la Ghelința până la Târgu Secuiesc, respectiv 4
autobuze zilnic spre Târgu Secuiesc și 4 autobuze retur. Acestea duc și aduc navetiștii care lucrează în
Municipiul Târgu Secuiesc. Dimineața și după masa există un autobuz pentru elevii care fac naveta la Târgu
Secuiesc. Pentru muncitorii care fac naveta la fabricile de confecții din Estelnic și Brețcu, Târgu Secuiesc,
există autobuze speciale puse la dispoziția angajaților de către angajatori. Tot la nivelul comunei mai există
și firme care se ocupă de transportul de mărfuri.
În Comuna Ghelința există rețea de televizor prin cablu, rețea de internet cu fir optic și o bună acoperire
a semnalelor GSM, necesare funcționarii rețelelor de telefonie mobilă.
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2.9.3. Alimentarea cu apă și epurarea apelor menajere

Necesarul de apă potabilă pentru gospodării este asigurat în prezent din sistemul de apă potabilă a
comunei. Lucrările cu sistemul de apă potabilă au fost implementate pe terasa pârâului Ghelința.
Amplasamentele nu au fost influențate de regimul hidrografic al pârâului Ghelința, însă albia minoră a
suferit o adâncire pe zona adiacentă a lucrărilor datorită exploatărilor de balast pe parcursul deceniilor.
Bazinul hidrografic al localității este raul Negru, respectiv râul Ghelința.
In cursul anului 1989 ISPIF București a cercetat zona Ghelința pentru găsirea unei surse de apa potabilă.
În final lângă moara de jos Ghelința s-a realizat forajul F1, care s-a dovedit capabil de a asigura un debit
considerabil pentru asigurarea necesităților locale. Paralel cu construirea sistemului de apă potabilă a
comunei, localitatea Ghelința a fost alimentată cu apă, rezultat prin captări de izvoare de coastă intr-o
rază de cca. 1-3 km îndepărtare care insă nu a fost potabilă. Calitatea apei a variat și devenit încărcat cu
sedimente și materiale organice impropriu folosirii că apă potabilă. Calitatea apei nu a satisfăcut cerințele
STAS 1342-91, mai ales în timpul ploios. Nivelul stratului apei subterane pe teritoriul localității a scăzut
din cauza exploatării balastului din albia pârâului Ghelința, puțurile private au rămas fără apă în general.
Sistemul de stocare a apelor reziduale a remarcat posibilitatea poluării apelor subterane prin exfiltrații.
Situația după executarea proiectului arată în felul următor: sursa de apă potabilă a ramas forajul F1
executat de ISPIF unde starea forajului a fost bună, fiind în incinta unui teren particular îngrădit. Terenul
din zonă este folosit că fâneț. Comuna Ghelința ca beneficiarul acestui proiect a asigurat un grup de
mentenanță al sistemului de alimentare cu apa, al instalațiilor electrice și hidraulice, precum și pentru
efectuarea încasărilor și cheltuielilor. Majoritatea caselor de locuit private dispun de instalații sanitare
interioare (WC, baie cu apa caldă) și dispun de canalizări proprii cu bazine de stocare vidanjabile. Comuna
Ghelința dispune și de sistem de canalizare cu 8 km lungime fără stație de epurare corespunzatoare legii.
În gospodării apele reziduale sunt colectate în fose septice proprii care nu sunt acceptabile din punct de
vedere al protecției mediului. Unul din obiectivele principale ale localității Ghelința este realizarea unei
stații de epurare, având în vedere faptul că, odată cu dezvoltarea comunei, problemele legate de protecția
mediului sunt din ce in ce mai acute (SDL Comuna Ghelința 2017).
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Prin realizarea investiției vor fi asigurate: desfășurarea normală a activităților agroindustriale și
gospodărești, asigurarea conformității cu standardele naționale și europene în vigoare a condițiilor
igienico-sanitare, ameliorarea calității mediului inconjurător și diminuarea surselor de poluare.
Părțile principale ale sistemului de epurare sunt următoarele: stație de prepompare a apelor menajere,
clădire tehnologică pentru grătar mecanic, cămin de comutare, bazine pentru deznisipare și separare
grăsimi, bazini de colectare grăsimi, bazin spălare și scurgere nisip, bazin de omogenizare și stație pompe
ape menajere, platforme din beton armat pentru așezarea și fixarea unității de epurare și a platformei de
depozitare a reziduurilor, stație pompe nămol, platforma cu container personal, gura de vărsare. Stația
de epurare a apelor uzate provenite din comuna se caracterizează deci printr-o tehnologie obișnuită dar
modernă și de mare eficiență (SDL Comuna Ghelința 2017).

2.9.4. Alimentarea cu energie
În conformitate cu legislaţa in vigoare, funcționarea și întreținerea sistemului de iluminat public îi revin
Primăriilor locale. Toate cheltuielile cu privire la aceste sarcini, (cheltuieli de energie electrica, intretinere
respectiv modernizare) vor fi finanțate de către Primăriile locale. În Comuna Ghelința sistemul de iluminat
public existent înainte de modernizare a conținut corpuri de iluminat stradal depășite din punct de vedere
tehnic și surse de lumină cu vapori de mercur, vapori de sodiu cu un consum de energie electrică deosebit
de ridicat (SF 2018).
În comună există rețea de electricitate din anul 1965 la care nu s-au facut reparații majore până 2018 și
care asigură sursa de energie necesară tuturor locuitorilor din comună. Înainte de modernizarea
sistemului de distribuția energiei electrice au fost în funcție 6 transformatori care nu au putut să
aprovizioneze cererea care era mult mai mare decât în vremea instalării sistemului local.
Referitor la sistemul de distribuție a energiei electrice, au fost executate modernizări, respectiv
schimbarea a celor 6 transformatori și punerea în funcțiune a încă 8 transformatori noi pe teritoriul
Comunei Ghelința în 2018 și 2019. Pe toate străzile există rețele aeriene de 0,4 kV (de joasă tensiune), la
care se racordează fiecare consumator. Liniile de 110 kV cât și cele de distribuție de joasă tensiune sunt
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montate pe stâlpi din beton. Conform Planul de Investiții în 2018 al Societatății de Distributie a Energiei
Electrice Transilvania Sud, au schimbat următoarele transformatori (Tabel 7).
TABEL 7 PLAN INVESTIȚII DE CĂTRE SDEE TRANSILVANIA SUD ÎN COMUNA GHELINȚA ÎN 2018, SURSA: (SDEE
Transilvania Sud 2018)
Localizare
Zona 1 Posturile de transformare
1, 2, 3, 15, 16
Zona 2 Posturile de transformare
17, 18, 19
Zona 3 PT 4, 5, 21

Tip de tensiune
Joasă Tensiune

Zona 4 Posturile de transformare
9, 20, 22, 23, 24

Joasă Tensiune

Denumire lucrării
Îmbunătățirea nivelului tensiunii
aeriene de joasă tensiune
Îmbunătățirea nivelului tensiunii
aeriene de joasă tensiune
Îmbunătățirea nivelului tensiunii
aeriene de joasă tensiune
Îmbunătățirea nivelului tensiunii
aeriene de joasă tensiune

Joasă Tensiune
Joasă Tensiune

liniile electricie
liniile electricie
liniile electricie
liniile electricie

Conform datelor furnizate de către Transelectrica din anul 2019, în Comuna Ghelința există și un central
de cogenerare, cu o capacitate aprobată de 2,26 MW, investitorul fiind SC OMW PETROM SA, cu o legătură
de LEA 20 kV, având certificate de racordare de le 21.03.2017 (Transelectrica 2019).
În partea de sus a Comunei Ghelința unde se află o zonă turistică este necesară extinderea și modernizarea
rețelei de electricitate pentru că calitatea electricității nu este acceptabilă, se necesită și transformator.
În comuna Ghelința nu a fost construită rețeaua de gaze naturale. Acest lucru se datorează mai ales
prețului destul de ridicat al gazelor naturale și datorită faptului că comuna se situează în zona montană
acoperită de păduri.
Comuna Ghelința nu beneficiază de sistem centralizat de termoficare, însă în cadrul proiectului derulat
între 2016-2019, Horizon 2020 ”BioVill” – Bioenergy Village, a fost elaborat un studiu de prefezabilitate
privind implementarea unui sistem micro termoficare bazată pe biomasă pentru clădirile publice în centrul
satului Ghelința. Pe de altă parte, aproape toate gospodăriile au un sistem de încălzire bazat pe lemne de
foc, biomasă și/sau pe deșeuri din agricultură, respectiv paie de grâu/porumb. Pădurile de pe teritoriul
comunei pot asigura deocamdată materia primă necesară încălzirii locuințelor.
În sensul utilizării energiei regenerabile, încălzitul cu lemne este o soluție bună, însă economisirea
materialului lemnos nu este organizat eficient, utilizând sobe teracote la mai multe gospodării.
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2.9.5. Serviciile de salubritate
Comuna Ghelința este membru al Asociației ADI ECO SEPSI care a fost înființată în anul 2008 cu scopul
organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a
localităților pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în
comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării
și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a
serviciului (SEPSI 2008). ADI ECO SEPSI asigură cadrul legal în vederea implementării sistemului integrat
de gestionare a deșeurilor, asigurând o colaborare între localitățile membre a asociației în vederea
atingerii obiectivelor regionale delegate . Asociaţia ECO-Sepsi a delegat gestiunea serviciilor operatorului
Tega SA, operator regional în județul Covasna.
La nivelul Comunei Ghelința există containere pentru colectarea deșeurilor plastice și există și colectarea
selectivă a deșeurilor. Colectarea deșeurilor din gospodării nu este însă pe deplin rezolvată chiar dacă
primăria oferă acest serviciu de colectare în colaborare cu o firmă sus menționată. Deșeurile industriale
ale firmelor precum și deșeurile sanitare sunt colectate de această firmă. Firma TEGA colectează deșeurile
pe raza Comunei Ghelința o dată pe săptămână. Deșeurile sunt transportate din comună la loc adecvat
pentru depozitare, prelucrare și reciclare. Gospodăriile și agenții industriali sunt dotați cu pubele
individuale. În instituțiile publice colectarea deșeurilor este realizată selectiv. Un aspect pozitiv în
colectarea selectivă este că sunt amplasate containere pentru flacoanele de tip PET și plastic.
Gestionarea necontrolată a deșeurilor poate produce poluarea mediului inconjurător prin: poluarea
solului, poluarea pânzei freatice, poluarea aerului, mirosuri neplăcute, infecții și un disconfort ambiental,
mai ales prin pătrunderea componentelor periculoase în sol și subsol, deșeurile având în compoziție și
obiecte cu conținut de substanțe periculoase cum ar fi plumbul din acumulatori sau unele componente
ale vopselelor, sau prin antrenarea prafului și a gazelor rezultate prin fermentarea fracției biodegradabile
sau eventuală autoaprindere a gazelor rezultate în procesul de biofermentare. Pot afecta și sănătatea
publică prin răspândirea bacteriilor și a rozatoarelor, fiind un mediu favorabil pentru aceștia. În urma
descompunerii fracției biodegradabile (metan, gaze cu conținut de hidrogen sulfurat, etc.), aceștia creează
disconfort ambiental pentru cei din jur sau pentru eventualii turiști din zonă.
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În privința salubrizării s-au făcut demersuri de colectare organizată a deșeurilor menajere prin implicarea
în diferite acțiuni și elevii din școala locală, dar lasă de dorit modul de depozitare ale acestora, mai ales
platforma în anumite cazuri, amplasată de exemplu pe malul râului Ghelința. În acest sens, trebuie făcute
demersuri privind îngrădirea platformei de deșeuri pentru diminuarea priveliștii dezolante, mai ales de
drumul spre zonele de agrement. Trebuie schimbat mentalitatea populației privind colectarea și
depozitarea deșeurilor, fără a lăsa deșeurile în zonele pășunabile, pe malurile pârâului, pe zone agricole.

2.9.6. Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice
Pentru descrierea modului de gestionare a serviciilor de utilități publice în Comuna Ghelința, a fost
completat Tabelul 8, conform “Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței
energetice aferent localităților”. În tabelul 8(echivalent Tabelul 1 cf. L121/2016) se regăsește descrierea
modului de gestionare a serviciilor de utilităţi publice în Comuna Ghelința.
TABEL 8 MODUL DE GESTIONARE SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ÎN COMUNA GHELINȚA
Servicii utilități
publice

Iluminat public

Modul de gestionare a serviciului
Contract de
delegare a
gestiunii
Serviciului public
X

Alimentare cu
apă și de
canalizare
Alimentare cu
energie termică

Transport public
Clădirile publice
Clădirile private

Gestiune
directă prin
departamentele
primăriei

Indicatori de eficineță energetică stipulați prin
contract
DA
NU
Indicator specificat

DA - Prin modernizarea sistemul de
iluminat public, reducerea volumul de
consum cu 75%
Da, extinderea sistemul de apă și
canalizare, dotarea echipamente de
aprovizionare performante
Da - Schimparea centralelor pe lemn de
foc cu eficiența energetică de 50% cu
cazane automatizate bazată pe biomasă cu
efic. energetică de 85%

X

X

-

Nu
X

Da - aplicarea izolație la clădiri publice

-

Nu
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3. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICINEȚEI
ENERGETICE – DATE STATISTICE

Ghidul Energy Star pentru managementul energiei conține o foaie de parcurs pentru fiecare îmbunătățire
în domeniul eficienței energetice, bazată pe cele mai bune practici ale liderilor națiunilor în gestionarea
energiei. Documentul este defalcat în cele șapte etape principale ale orientăților:
PASUL 1: Faceți angajament
PASUL 2: Evaluarea performanței
PASUL 3: Stabiliți obiectivele
PASUL 4: Creează un plan de acțiune
PASUL 5: Implementarea planului de acțiune
PASUL 6: Evaluează progresul
PASUL 7: Recunoașterea realizărilor (Figura 19) (Energy Star 2016).

FIGURA 19 ELEMENTE STRATEGICE ÎN ELABORAREA MANAGEMENTUL ENERGIEI, SURSA: ENERGYSTAR, 2016
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Pentru inițierea și derularea acestei etape pregătitoare, este necesară crearea unei baze de date cu
informații și date cât mai detaliate în domeniul eficienței energetice, centralizat la nivel local. Date și
informații despre managementul de energie vor deveni elemente de bază (Energy Star 2016) în etapa de
înstruire ale persoanelor care vor fi implicate în procesul de dezvoltare a Programului de Îmbunătățire a
Eficienței Energetice în Comuna Ghelința, de management și de punere în aplicare a acestuia. Mai apoi,
după efectuarea unei analize-diagnostic a situației găsite, vor fi identificate o serie de propuneri și acțiuni
care se vor transforma în proiecte de îmbunătățire ce vor fi prioritizate, apoi documentate și finanțare
spre realizare. Pentru demararea planului de acțiune aferent fiecaărui proiect identificat, trebuie
îndeplinite o serie de condiții esențiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementării legate de
etapizare, finanțare, coordonare între parteneri implicate, etc. Parametrii și etapele de lucru ce vor fi
anunțate în continuare, sunt în mare măsură rezultatul experiențelor similare ale localităților din UE, care
în ciuda diferențelor de abordare, soluționare tehnice, de dimensiune, și surse de finanțare, funcție de
localizarea pe teritoriul celor 28 de SM, s-au bucurat de avantajul câtorva premize și condiții comune de
implementare a operațiunilor necesare. În sens strategic, fiecare premiză sau condiție au presupus și
presupun în mod generic, activarea unor serii de acțiuni pregătitoare, în scopul sectorizării și delimitării
unor planuri de acțiune, văzute că acțiuni pe termen scurt, în vederea demarării procesului de
implementare a strategiei.

Pasul 1: Elaborarea PIEE
Presupune existența unei strategii de îmbunătățire a eficienței energetice acceptate de către populația
locală și aprobată de Consiliul Local. Pentru ca implementarea strategiei să fie eficientă, rapidă și
sustenabilă, este necesară supunerea acesteia spre dezbatere publică, analiza răspunsurilor primite și
propunerilor de modificare venite din partea actorilor implicați (comunitatea și/sau societatea civilă,
antreprenoriatul și instituțiile publice) și acceptarea formei îmbunătățite de către factorii de decizie ai
localității. Participarea părților de interes în elaborarea principiilor și punctele strategice pentru
”Programul de Îmbunătățire al Eficienței Energetice pentru Comuna Ghelința 2020-2030” sunt extrem de
utile demersului autorităților, în sensul susținerii proiectelor și contribuției lor în procesul implementării.
Finalitatea dezbaterii documentului strategiei trebuie să aducă o contribuție reală la prioritizarea
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proiectelor, însemnând angajarea partenerilor (organizații publice și/sau private), identificarea surselor
de finanțare și pregătirea activităților. În final, aprobarea strategiei de către Consiliul Local al oraşului.
Parcurgerea cu succes a acestor pași înseamnă că prima condiție de realizare și implemntare a strategiei
a fost indeplinită.
Pasul 2: Evidențierea și prioritizarea proiectelor
Din obiective și a proiectelor propuse în documentul strategiei, trebuie să se facă o prioritizare a celor
care se dovedesc a fi cele mai fezabile și cu un randament ridicat din perspectiva de îmbunătățirea
eficienței energetice. În cazuri obișnuite, capacitatea administrației publice locale pentru a acoperi pe
termen scurt intreaga cerere de investiții este la niveluri medii și inferiori. Evident că este necesară
dezbaterea și selectarea unor proiecte pilot de interes major pentru Comuna Ghelința.
Pasul 3: Înființarea capacității organizaționale pentru gestionarea procesului de implementare a PIEE.
Pentru orice tip de politică de dezvoltare, stategie sau programe de dezvoltare a unei comunități,
complexitatea aspectelor cuprinse în aria de dezvoltare, solicită crearea unei structuri organizaționale cu
responsabilități clare în gestiunea procesului de implementare, structură adecvată să coordoneze
acțiunile de implementare ale strategiei, să identifice și să dispună, acceseze sau să atragă resurse
financiare publice sau private, să poată dialoga și negocia cu alți actori implicați, să formuleze și să
monitorizeze planurile de acțiune dezbatute și aprobate. În acest sens, devine prioritară întărirea
capacității unei astfel de echipe de implementare (ce va gestiona resurse umane, materiale, finaciare și
informaționale multiple), în special când una dintre sursele financiare utilizate va fi rezultatul efortului
accesării și gestionării fondurilor structurale europene nerambursabile.
Pasul 4: Identificarea surselor de finanțare a proiectelor
Față de cele menționate mai sus, problematica finanțării unor obiective de investiții o reprezintă punctul
critic al tuturor operațiunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare durabilă și sustenabilă fie la
nivel național, regional sau local. În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România
are alocate 27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de actuala
perioadă (Fonduri Structurale 2019).
Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar:
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 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 Programul Operațional Transport (POT)
 Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
 Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
 Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond) (PODTI)
 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
 Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Consiliul Local Comuna Ghelința va trebui să realizeze o schemă a coordonării fondurilor publice aflate la
dispoziție, în sensul cofinanțării proiectelor eligibile atât prin accesarea fondurilor structurale cât și acelor
guvernamentale, parteneriatului public privat, din surse ale unor ONG-uri sau bănci.
Pasul 5: Comunicarea strategiei și a proiectelor.
Lipsa de vizibilitate a acțiunilor de implementarea strategiei se aduce la eșec. Vizibilitatea acțiunilor și
comunicarea intențiilor de dezvoltare cuprinse în PIEE sunt absolut necesare pentru asigurarea suportului
din partea comunității. Această condiție implică în mod distinct elaborarea, încă de la început, a unei
strategii de promovare și comunicare, cuprinsă ca parte a strategiei energetice și care are ca obiectiv
principal țintirea a diverse categorii de actori, implicați direct sau indirect în proces:
 populația comunei;
 populația din zona afectată de proiect;
 reprezentanți ai sectorului privat și public;
 potențiali investitori, contractori;
 administrația centrală prin instituțiile deconcentrate, etc.
Concomitent cu aprobarea PIEE a Comunei Ghelința, conducerea Primăriei Ghelința va trebui să indice și
care structuri (interne sau externalizate) vor fi organizate (și cum) pentru a derula acţiunile asumate şi
pentru a urmări rezultatele acestora. Câteva considerații conceptuale și apelarea la unele statistici din
domeniul energiei sunt utile oricărui proces ce implică creșterea eficienței energetice. Astfel, eficienţa
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energetică constituie centrul tuturor strategiilor internaţionale destinate dezvoltării inteligente și durabile
și în acelaşi timp o tranziţie către o economie circulara, zero carbon.
Conform raportului Agenţiei Internaţionale de Energie, consumul global de energie va creşte până în anul
2035 cu 50%, de la 505 cvadrilioane Btu în 2008 la 619 cvadrilioane Btu în 2020 și la 770 în 2035 (IEA 2018).
Fig. 23 - Consumul global de energie, 1990-2035 (cvadrilioane Btu). Pentru a evita consecinţele
devastatoare ale schimbărilor climatice, Comisia Europeană a subliniat necesitatea suplimentării finanţării
proiectelor care au ca obiectiv accesul durabil la energie, diversificarea furnizării energiei, modernizarea
infrastructurii şi promovarea îmbunătăţirii eficienţei energetice. Eficienţa energetică este un element
fundamental pentru un viitor energetic durabil dar și în combatarea schimbărilor climatice. Viziunea
strategică pe termen lung a Comisiei Europene schițează căi fezabile pentru ca Europa să poată face
tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al climei până în 2050, în concordanță cu
obiectivele Acordului de la Paris. Aceasta invită instituțiile, companiile și societățile să colaboreze pentru
o economie echitabilă, prosperă și neutră din punctul de vedere al climei (CE, Deschidem calea către o UE
neutră din punctul de vedere al climei până în 2050 2019).
În acelaşi timp, din punct de vedere al mediului, beneficiile unei energii eficiente pot fi cuantificate inclusiv
prin reducerea emisiilor şi utilizarea limitată a resurselor. Directiva nr.2006/32/CE privind eficiența
energetică la utilizatorii finali, care a devenit obligatorie pentru România din anul 2008, prevede că statele
membre UE se angajează să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel puţin 9% într-o
perioadă de nouă ani (2008- 2016), comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru care există
date disponibile (2001-2005). În acest sens, România şi-a asumat următoarele măsuri în domeniul
eficienţei energetice:


utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv contractele de
performanţă energetică care prevăd furnizarea de economii de energie măsurabile;



achiziţionarea de echipamente și tehnologii ţinând seama cu prioritate de specificaţiile privind
eficiența energetică;



accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la consumatorii industriali,
la clădirile publice și rezidenţiale, audituri certificate de organismele abilitate, urmate de măsuri
de reducere a consumurilor energetice.
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În urma analizei datelor puse la dispoziţie de către Primăria Ghelința, potenţialul de economisire a energiei
primare este apreciat la 25-30%, la 3-6 ani, având în vedere, datele de consum din anul de referința 2018.
Evoluţia consumului de energie atât la nivel naţional cât şi la nivel local, este influenţată de restructurarea
economiei, creșterea consumului la nivelul gospodării și sectorul terț, reducerea consumului de energie
în industrie, etc. Conform datelor oficiale de către Institutului Naţional de Statistică, consumul a atins
nivelul maxim în anul 1996, s-a stabilizat în perioada 2001-2008 și a început să descrească în perioada
2009- 2016, iar ulterior a fost registrat o creștere de consum între 2016-2019. Gazele naturale au cea mai
mare pondere în ceea ce priveşte consumul de energie primară. Conform datele ANRE:


Consumul final în industrie a scăzut cu 3,4 % în timp ce valoarea adăugată brută (VAB) a crescut
cu 6,6 %



Consumul final în servicii a crescut cu 2,5 % dar VAB a crescut cu 4,7 % - Consumul casnic a fost
mai mare cu (doar) 0,4 %;



Consumul de energie în transporturi a crescut cu 8,1 % datorită creșterii volumului de activități
desfașurate; astfel, volumul mărfurilor transportate a crescut cu.13,7 % față de anul precedent
(ANRE 2018).



Pe ansamblu, anul 2018 s-a caracterizat printr-o creştere a consumului intern de energie electrică
(calculat pe baza energiei livrate în reţele de producătorii dispecerizabili și a soldului comercial
import-export) cu 2,2% faţă de cel înregistrat în anul 2017 şi cu 5,4% faţă de cel din 2016 (ANRE
2019).

Din punct de vedere al sectoarelor, atât la nivel naţional, cât și la nivelul localității, în trecut, consumul cel
mai mare de energie a revenit sectorului industrial. În timpul perioadei economice centralizate,
dezvoltarea economică a României s-a bazat preponderent pe construcţia și exploatarea ramurilor
industriale mari consumatoare de energie. Restructurarea economică a dus la scăderea activităţii macroindustriale și implicit a consumului de energie. Acest fenomen a fost amplificat de criza economică din
perioada 2009-2010. Astfel, poziţia de prim-consumator de energie la utilizatorii finali a fost revendicata
de consumul populaţiei (Tabel 9) (INS 2019).
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TABEL 9 BALANȚA ENERGETICĂ PE ELEMENTE COMPONENTE MAJORE LA NIVEL NAȚIONAL, SURSA: INS, 2019
Elemente
componente ale
balantei
energetice

2010

Unitate

Mii
tone
TEP

Mii
tone
TEP

Mii
tone
TEP

Mii
tone
TEP

27428

27465

27112

25853

26314

11239

11570

11615

9993

10757

3992

4124

3620

4203

34817

35648

34851

22739

22750

7020

Productia de
energie primara
(incl. produse
recuperate)
Import
Export
Consum intern
brut
Consum final
energetic
Industrie
(inclusiv
constructii)
Transporturi
Consumul
populatiei
Agricultura și
silvicultura
Alte ramuri ale
economiei

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

Mii
tone
TEP

Mii
tone
TEP

Mii
tone
TEP

26387

24798

25417

24979

11333

13113

13597

14168

5481

5782

5890

5552

5706

31634

31538

31844

31638

33391

33510

22767

21885

21736

21896

22317

23269

23611

7093

6796

6307

6456

6438

6301

6407

6619

5107

5313

5351

5364

5489

5591

6049

6506

6462

8124

7883

8095

7748

7412

7387

7438

7705

7776

391

433

499

472

426

461

455

495

566

2097

2029

2025

1994

1953

2019

2074

2157

2188

Mii
tone
TEP

2015
Mii
tone
TEP

Pentru o bună fundamentare a unei baze statistice construite de la zero, privind orice program de
îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul localității Ghelința, se impune cu necesitate identificarea,
cât mai departe cronologic în timp (în trecut), a consumurilor energetice locale. În tabelul de mai jos, se
prezintă situația consumurilor de energie efectuate de către cele mai mari firme industriale aflate în topul
Comunei Ghelința, pentru perioada 2015-2019 (Figura 20 și Tabel 10).
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FIGURA 20 TOP 5 FIRME DIN COMUNA GHELINȚA DUPĂ CIFRA DE AFACERI, NUMĂR DE ANGAJAȚI ȘI PROFIT, SURSA:
(TOPFIRME 2019)

TABEL 10 CONSUMUL ESTIMATIV DE ENERGIE ELECTRICĂ LA CELE MAI MARI FIRME DIN COMUNA GHELINȚA
Anul

Producție Bingo
SRL
Consum
de
energie electrică
(MWh/an)*
2015
40
2016
42
2017
42
2018
44
2019
46
*Date estimate

MBE – BO SRL

SICMASTER SRL

Consum de energie
electrică
(MWh/an)*
15
17
23
34
36

Consum
de
energie electrică
(MWh/an)*
2
3
4
4
5

LADIA OLTALEX
SRL
Consum
de
energie electrică
(MWh/an)*
12
15
17
22
20

Aliment-com IMPEX Gaspar SRL
Consum de energie
electrică
(MWh/an)*
10
9
9
8
9

Pe cuprinsul întregului teritoriu al Comunei Ghelința, datele esenţiale privind structura consumului de
energie la nivelul consumatorului final în Comuna Ghelința (exprimat în MWh/an), se distribuie pe
domeniile în care au fost inventariate consumurile de energie:


instituții;



clădiri din sectorul terțiar;



clădiri rezidențiale;



iluminat public;
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flotă primăriei;



transport public;



transport comercial și privat.

Consumul total de energie la nivelul anului 2018 în sectoarele menţionate, a fost de 10729.2 MWh/an. În
concluzie, având în vedere specificul Comuna Ghelința, dezvoltarea economică durabilă și implicit
îmbunătăţirea calităţii vieţii, presupune investiţii majore și constante pentru eficientizarea energetică în
toate sectoarele şi accesul la servicii energetice moderne.

2.7. Date tehnice pentru sistemele de iluminat public

Înainte de 2018 iluminatul din Comună Ghelința se prezenta astfel :
-

străzile secundare dispuneau de sistem de iluminat necorespunzator. Multe aparate de iluminat fiind
depășite mult ciclul de viață.

Ponderea aparatelor de iluminat din totalul stâlpilor existenți este de 100%. Înainte de 2018 iluminatul
public din Comuna Ghelința a avut un consum energetic exagerat de mare din punct de vedere al
tehnologiilor existente pe piața actuală, în special a aparatelor de iluminat echipate cu tehnologia LED,
care la același flux luminos, au un consum de energie mult mai mic. lluminatul public stradal a fost și este
realizat pe structura de stâlpi din beton și rețele de alimentare cu energie electrică în majoritate clasice.
Înainte de modernizarea sistemului de iluminat public, puterea totală instalată a fost de 53,19 kW.
În anul 2019, Comuna Ghelința a realizat un proiect integral pentru reabilitarea sistemului de iluminat
public, a stațiilor de transformatori și a altor instalații cu scopul de a crește siguranța aprovizionării cu
energie electrică și eficiența energetică în sistem. Denumirea lucrării a fost ” Reabilitarea și modernizarea
sistemului de iluminat public in Comună Ghelința jud.Covasna”, beneficiarul a fost Comuna Ghelința,
costurile totale necesare realizării au ajuns peste 514 000 RON cu TVA inclus. Puterea totală instalată
inainte de investiție a fost de 53,19 kW, numărul lămpilor cu 70 W putere a fost 170 bucăți, numărul
lămpilor cu 100 W putere a fost 40 bucăți și numărul lămpilor cu 150 W putere a fost 200 bucăți. În urma
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auditului energetic realizat a rezultat un consum mare de energie electrică activă (în medie de 212,574
MWh/an) cu un cost anual de cca 93.532 RON (fără TVA și fără accize) pentru cele 410 aparate de iluminat.
Auditul luminotehnic a relevat un factor de menținere scăzut și o intensitate luminoasă care nu s-a
incadrat în nici una din clasele de iluminat stabilite de standardele române și europene în vigoare. După
modernizarea sistemului de iluminat public Comuna Ghelința se așteaptă la reducerea semnificativă a
cheltuielilor pe iluminare publică (Tabel 11). Conform studiului de fezabilitate avizat pentru modernizarea
sistemului de iluminat public, după modernizarea sistemului reducerea puterii instalate a ajuns la 69.09%
(SF 2018).
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TABEL 11 CENTRALIZATOR DE PUTERE INSTALATĂ, NR. CORPURI DE ILUMINAT ÎNAINTE ȘI DUPĂ MODERNIZARE ÎN
COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF, 2018

Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public constat în principal în:
I. demontarea tuturor corpurilor de iluminat existente;
II.montarea de aparate de iluminat eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic parțial pe
stâlpii existenți având gradul de protecție de minim IP66 IK 9, IK10 cu putere de 20,49W;31,41W și
50,29W și reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat (Tabelul 12)(Figura 21-26).
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În Comuna Ghelința străzile principale ale comunei sunt iluminate de la apusul soarelui până la răsăritul
acesteia. Vara locuitorii comunei beneficiază de iluminat stradal între orele 21:00 și 01:00, respectiv 04:00
și 05:00 și iarna între orele 18:00 și 01:00 respectiv 04:00 și 07:00 (Tabel 12 și 13). Consum de energie
electrică înainte și după modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Ghelința este detaliat în
tabelul 14.
TABEL 12 PRIVIND PERIOADA DE FUNCȚIONARE AL ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, ANUL 2016, SURSA: SF
2018

TABEL 13 PRIVIND PERIOADA DE FUNCȚIONARE AL ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA ÎN ANUL 2017, SURSA:
SF 2018
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TABEL 14 CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNAINTE ȘI DUPĂ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF, 2018
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Consum energie înainte de modernizare,
an de referința 2017 (kWh)
23084
19361
18962
15957
14840
11170
11542
14840
16755
20611
21542
23909
212573
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Consum estimative de energie
după modernizare (kWh)
5801
4865
4765
4010
3729
2807
2900
3729
4210
5179
5413
6008
53416
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FIGURA 21 PLAN DE SITUAȚIE GENERAL A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF 2018
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FIGURA 22 PLAN DE SITUAȚIE G1 A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF 2018
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FIGURA 23 PLAN DE SITUAȚIE G2 A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF 2018
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FIGURA 24 PLAN DE SITUAȚIE G3 A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF 2018
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FIGURA 25 PLAN DE SITUAȚIE G3 A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF 2018
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FIGURA 26 PLAN DE SITUAȚIE ÎN SATUL HARALE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SF
2018

2.8. Date tehnice pentru sectorul rezidențial

Atât la nivel județean cât și la nivel local se remarcă o îmbunătățire continuă a fondului de locuințe și a
condițiilor de locuit.
Din datele disponibile reiese că majoritatea locuințelor sunt case, numărul clădirilor fiind foarte apropiat
de numărul locuințelor în Comuna Ghelința. Rata locuințelor dotate cu baie în interior este la fel scăzută
comparativ cu situația la nivelul județului, însă dacă ne raportăm la situația înregistrată în general în mediu
rural, atunci putem afirma că, Comuna Ghelința se situeaza peste nivelul județean. În ultimii ani însă,
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odata cu extinderea rețelei de apă și canalizare la care a fost racordată o mare parte a locuințelor, precum
și construirea de noi locuințe și vile construite în partea sus (sub pădure) al Ghelinței cu scop de turism,
situația tinde să se îmbunătățească dinamic (Tabel 15).
Privind situația locuințelor convenționale putem afirma faptul că găsim cât mai multe locuințe
convenționale neocupate și în cazul satului Ghelința, dar mai ales în cazul satului Harale – astfel reiese că
satul Harale este un sat aflat în proces de imbătrânire și regresie pe plan demografic.
Dotarea locuințelor din Harale dovedește nivelul scăzut de trai al locuitorilor săi care explică de ce acest
sat se depopulează continuu. Procentul de ocupare a locuințelor este de numai 85%, ceea ce dovedește
că populația abandonează acest sat, în special tineretul (SDL Comuna Ghelința 2017). Conform datelor
recensământului din 2011 85% din locuințele în Comuna Ghelința sunt alimentate cu apa potabilă,
aproximativ 76% sunt racordate și la sistem de canalizare, 98,2% sunt racordate la sistem național de
electiricitate, 10,9% din locuințe are și încălzire centrală, 91.0% sunt dotate cu bucătărie și 58.9% cu baie
(Tabel 16) (Recensamant 2012). De la data recensământului din 2011 Comuna Ghelința s-a dezvoltat în
mai multe dimensiuni, respectiv și din perspective sus menționate, însă datele centralizate despre situația
actuală nu sunt disponibile la nivel local. În concluzie, putem afirma că condițiile de a trăi în Comuna
Ghelința au ajuns la nivelul orașelor mici din județul Covasna.
Ateliere utilizate numai în scopuri profesionale, comerciale se regăsesc numai în cazul satului Ghelința, iar
acest număr este remarcabil față de alte comune din regiune. În concluzie putem aminti faptul că
activitățile comerciale ale satului Ghelința se situează bine cu multe unități comerciale și cu locuințe
utilizate în scop profesional.
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TABEL 15 CLĂDIRI ȘI LOCUINȚE ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: RECENSĂMÂNTUL 2011

Clădiri

Comuna
Ghelința
1731

Total

Locuințe
convenționale

Numărul camerelor

Suprafața camerelor
( mp )

Satul
Ghelința
1612

Satul
Harale
119

Numărul gospodării

2008

1802

206

Din care clădiri cu locuințe
convenționale
Total

1731

1612

119

1954

1833

121

Din care locuințe convenționale
ocupate
Total

1699

1621

78

4801

4492

309

Camere de locuit

4755

4446

309

Camere utilizate numai în scopuri
profesionale, comerciale, etc.
Total

46

46

89242

83990

5252

Suprafața camerelor de locuit

88247

82995

995

Suprafața camerelor utilizate numai în
scopuri profesionale, comerciale, etc.

5252

5252

TABEL 16 LOCUINȚE CONVENȚIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAȚII ȘI DEPENDINȚE LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL
2011, SURSA: RECENSĂMÂNTUL 2012
Numărul
locuințelor
convenționale

Comuna
Ghelința

1954

Alimentare cu apa în
locuință

Instalație de
canalizare în
locuințe

Număr

În % față de
total

Număr

1551

81.8

1466

Instalație electrică Încălzire centrală

În %
față
de
total
76

Număr

1860

Bucătărie în Baie în locuință
locuință

În % Număr
În % Număr
față de
față de
total
total
98.2

210

11

1725

În % Număr În %
față
față
de
de
total
total
91 1120
59

Eficienţa consumului mediu de energie electrică pe tip de clădiri este mult mai bună în cazul clădirilor
publice, cu o valoare de 21,51 kWh/an/m2 spre deosebire de cel aferent locuinţelor, estimat la 34,61 kw.
În România, energia necesară pentru încălzirea clădirilor rezidențiale este estimată cu un consum mediu
de 249,755 kWh/an/ m3 (Tabelul 17).
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TABEL 17 DATE TECHNICE PENTRU SECTORUL REZIDENȚIAL
Indicator
Consumul de energie
termică pentru încălzire
pe
tip
de
clădiri
(kWh/an/m2)

Valoare indicatori

250-300 kWh/an/m2

Consumul mediu de
energie termicăp pentru
încălzire pe tip de clădiri
(kWh/an/m2)

250 kWh/an/m2

Consumul de energie de
răcire pe tip de locuință cu
aer condiționat (kWh)

25 kWh/an/m2

Consumul de energie
încălzire apă pe locuitor
50 kWh/an/cap

Consumul de energie
electrică, pe tip de clădiri
(kWh/an/ m2)

*

20-22 kWh/an/m2

Mod de calcul
Consum de energie
Mărime de raportare
Consumul total de energie Suprafața utilă totală a
termică
- Clădiri
publice:
3.41
GWh/an*
-Clădirilor publice: 6934 m2
*
- Locuințe: 50.8 GWh/an
- Locuințe: 203.216 m2
Consumul medie de energie Suprafața utilă medie pe
termică pe tip locuință:
tip de locuință:
- Apartamente în bloc:
18.75 MWh/an*
Apartament în bloc: 70 m2
- Case individuale:
26 MWh/an*
Case individuale: 104 m2
Consum mediu de energie Suprafață utilă medie
pe tip de locuință:
răcită pe tip de locuință cu
aer condiționat
- Apartament în bloc:
Apartament în bloc:
Nu e cazul
Nu e cazul
Case individuale:
Case individuale:
Nu e cazul
Nu e cazul
Consumul total de energie Număr total de locuitori:
pentru încălzire apei
5204
Apartament în bloc: 50
kWh/an/cap
Case
individuale:
50
kWh/an/cap
Consumul total de energie Suprafața utilă totală
electrică
Clădiri publice:
Clădiri publice
m2
Locuințe: 4 GWh/an
Locuințe: 203.216 m2

Date estimative

2.9. Date tehnice pentru clădiri publice
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În Comuna Ghelința sunt mai multe clădiri publice, dintre care clădirile sunt în diferite condiții, fie
modernizate și termoizolate, fie fără termo-izolare (Tabel 18).

TABEL 18 DATE TECHNICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE
Tip
clădire

Denumire

Publică
Publică
Publică
Publică

Primăria
Școala nr. 1
Școala nr. 2
Căminul
Cultural
Sala de Sport,
Vestiar, Grup
Sanitar
Dispensar
Grădiniță
Sala de Sport
Școala Harale
Popicărie
Casă Mortuală
Casă Mortuală
Ladia
Cămin Cultural
Harale
Piața
Agroalimentară
Clădire
Pompieri
Poliția

Publică

Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Publică
Total

Nr.
clădiri în
grup

Suprafața
utilă

269,95
1019
524
612,84

Consum
energie
electrică
(MWh/an)
48.8
21.52
81.52
41.92

3

1260

348,8
482
162
192
914
171,84
135,6

48.96
100.8
27.84
38.56
12.96
15.36
73.12
13.68

236
10.8
610

Indicatori din 2018
Consum
Costuri de energie
energie
totală (RON/an)
termică
Energie
Energie
(MWh/an)
Electrică Termică
79.355
12924.09 3760
1300.60
5699.311 22246
154.58
21589.58 7326
180.54
8556
11102
371.7
9616
12966.46
102.66
26695.66 4865
142.19
7373.086 6738
47.79
10212.15 2264
156.64
3432.299 8684
169.63
4067.909 4778
50.44
19364.94 2390
39.825
1887
3622.982
69.62
3299
2860.249
180
8530
5000.139
30
2542
1421

100

18.88
8

120

9.6

35

2118.703

7154

572

3110

151572

1658
100000

În ceea ce priveşte performanţa energetică a fondului de clădiri existent în România, Tabelul 19 și Tabelul
20 prezintă sintetic principalele caracteristici atât pentru clădirile de locuit existente, cât și pentru clădirile
din sectorul nerezidenţial, inclusive construcții vechi și noi.
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TABEL 19 CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ - CLĂDIRI DE LOCUIT, SURSA: (PETRAN ET AL. 2012)
Anul construcției

Caracteristică termică

U

2

[W/(m ·K)]

Consum

de

energie

finală

[kWh/m2 ·an]
Vertical
Înainte de 1910

1,40 - 2,00

Orizontal
0,90 - 1,80

150 - 400

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

0,90 - 1,80

120 - 230

1910 - 1929

> 2000

0,70 - 1,10

TABEL 20 CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ - SECTOR NEREZIDENŢIAL, SURSA: (URBAN INCD INCERC
2019)
Categoria clădirii

Caracteristică termică

Consum de energie

U [W/(m2 ·K)]

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

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) și implementării sistemului de verificare a cerinţelor la emiterea autorizaţiei de construire
92

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

(Figura 27). 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 eșantion reprezentativ cu referire la aria utilă condiţionată a clădirilor pe categorii şi
reprezentativitate climatică.

FIGURA 27 EVALUAREA ESTIMATIVĂ A PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRILOR, SURSA: (PETRAN ET AL. 2012)

În Comuna Ghelința, acest sector are un potențial mare de reducere a consumurilor de energie prin
următoarele măsuri:
1. Realizarea de audituri energetice pentru clădirile publice.
Pentru determinarea performanțelor energetice ale clădirilor și pentru alegerea măsurilor optime în
vederea creșterii acestor performanțe, este necesar auditul energetic pentru fiecare clădire publică.
Această măsură nu va duce direct la o reducere a consumului energetic, însă este punctul de pornire
privind implementarea măsurilor adecvate. După culegerea și analiza datelor legate de clădirile auditate,
echipa de audit trebuie să efectueze inspecția instalațiilor supuse auditării, în vederea determinării
gradului de uzură a echipamentelor.
Modalitatea de auditare presupune următoarele componente:



izolația clădirilor (anvelopa);



sistemul HVAC (încălzire, ventilație, condiționare aer);



sistemul de producere, distribuție și consum a aburului;
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sistemul de producere, distribuție și consum a apei calde;



sistemul de producere, distribuție și consum a aerului comprimat;



sistemul de alimentare cu energie electrică;



sistemul de iluminat artificial și natural;



motoare electrice de acționare;



echipamente speciale specifice unor procese.

În cadrul inspecției instalațiilor, pot fi identificate pe loc soluții de reducere a consumurilor energetice cu
costuri mici sau fără costuri, respectiv cu optimizare, monitorizare și cu un management mai conștient.
2. Îmbunătățirea izolației termice a clădirilor (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior,
planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor. Reabilitarea
termică a unei clădiri va reduce semnificativ consumul energetic total pe perioada anotimpului rece cu
până la 40%. Pe timp de vară, clădirile izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare ale
sistemelor de climatizare. Reabilitarea termică presupune şi refacerea faţadelor clădirilor deteriorate şi
cu potenţial risc de accident căderea resturilor și molozului. Anvelopa clădirii separă interiorul acesteia de
exteriorul ei și are patru funcții principale:



asigură structura mecanică a clădirii și contribuie la durabilitatea acesteia;



menține mediul controlat din interiorul clădirii, prin protejarea ei împotriva condițiilor
meteorologice nefavorabile;



permite accesul luminii naturale și a ventilației naturale;



asigură aspectul dorit al clădirii.

3. Reabilitarea și modernizarea centralelor de producție energie termică și sistemul de distribuție pentru
agentul termic, respectiv a apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele
de încălzire centralizată, după caz. Una dintre soluțiile care pot fi adoptate ar fi utilizarea pompelor de
căldură. Pompa de căldură poate obţine din mediul înconjurător până la 75% din energie. Aceasta reduce
consumul de energie și reduce mult emisiile de CO2. Adaptarea corectă a sursei de căldură și a sistemului
de distribuţie de căldură la regimul de funcţionare al pompelor de căldură, conduce la funcţionarea sigură
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şi economică a instalaţiilor de încălzire cu pompe de căldură. Pompa de căldură oferă premisele tehnice
necesare pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră. Pompa de căldură obţine aproximativ trei
sferturi din energia necesară pentru încălzire din mediul înconjurător, iar pentru restul, pompa de căldură
utilizează ca energie de acţionare curent electric. Căldura ecologică – energia solară acumulată în sol, apă
și aer – stă la dispoziţie în cantităţi nelimitate. Pompa de căldură oferă posibilitatea pentru încălzire
economică și ecologică prin utilizarea căldurii ecologice (Rehau 2009).

2.10. Date tehnice pentru sectorul de transporturi

Eficiența sistemului de transport
Aceasta depinde de infrastructură și structura localității. Consumul pe pasager crește proporțional cu
scăderea densității populației localității. Reducerea volumului de trafic este un aspect important al unui
transport eficient. Însă în cazul Comunei Ghelința, planificarea urbană nu este necesară și optimizarea
amplasării sistemului de transport pentru limitarea distanței de transport nu are relevanță. Comuna
Ghelința nu are rețea de transport public, nici o rețea în regim de taxi și microbuze inter-comunale. Totuși,
în perimetrul comunei își desfășoară activitatea câteva firme județene de transport de persoane. Pe mai
multe trasee sunt atribute contracte, de către Consiliul Județean Covasna, prin Anexa nr. 2 la Hotărârea
nr. 190/2012 începând cu 2013 la termen nedeterminat cu furnizorii privați de transport, în urma unei
proceduri de achiziții publice. Lungimea totală a străzilor la nivelul Comunei Ghelința este de 37 km.
Drumurile modernizate recent sunt:
•

asfaltarea drumului judetean DJ 121F., 3 km în teritoriul comunei

•

asfaltarea drumului comunal DC 7., 5 km, străzile în satul Ghelința

•

Modernizarea drumului comunal spre satul Hilib DC 7., 3 km, drum comunal

În total, în posesia Comunei Ghelința există 37 km drumuri comunale, din care aproximativ 10 km sunt
asfaltate, alte 9 km sunt drumuri pavate și restul sunt drumuri de pământ și agricole. Comuna Ghelința nu
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fiind o localitate de transit, drumurile comunale nu sunt aglomerate, situațiile în care apar perturbări sunt
numai cele în care din diverse motive (accidente, starea neadecvată a drumului, condiții grave
meteorologice) apar blocaje pe drumurile. Ghelința nu are nevoie de o centură ocolitoare.
Eficiența călătoriei
Acest sub-capitol al analizei 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 (Tabel 21).

TABEL 21 DATE TEHNICE PRIVIND SECTORUL DE TRANSPORT
Indicatori
1
Eficiența sistemului
Consumul specific de energie la
transportul de pasageri (tep/pers)
Eficienta călătoriei
Consumul specific de energie
(tep /pers-km)

Mod de calcul (3/4)
Consum de energie
Mărime raportare
3
4

Valoare
indicator
2

Consumul de energie anual la
transportul de pasageri

Număr locuitori

0,0193

Consumul anual de energie la
transportul de pasageri

pasageri – km

2,45

Kilometri parcurși

0,2466
-

Consumul total de energie al
tipului de vehicul
-autobuze, microbuze, etc.
-tramvaie, troleibuze

Eficienta Vehiculului
Consumul specific mediu de energie
pe tip vehicul (kep/km)
 Motorina
 Eng. electrică (tracțiune)

Impactul actual al mobilității populației asupra eficientei economice este dat de către timpul de deplasare,
și de către nivelul de serviciu real al rețelei de transport, deoarece un nivel de serviciu ridicat, fără întârzieri
în traficul rutier, ajută la creșterea eficienței economice în întreaga zonă. Problemele mediului
înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării populației și de procesele economice în general. O
dezvoltare durabilă viabilă și susținută din punct de vedere ecologic, este acea dezvoltare care satisface
nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.
Comuna Ghelința nu reprezintă un nod important la nivel regional sau national sau din punct de vedere
al destinațiilor turistice, economice și sociale. În viitor nu este prevăzută o creștere dinamică a traficului
local, însă o creștere moderată continuă a fost înregistrată și este așteptată și în următoarele. La nivel
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local nu sunt date disponibile privind înmatriculări auto, dar trendul poate fi urmărit din datele județene
(Tabel 22 și 23) (INS 2019b), (INS 2019c).

TABEL 22 INMATRICULARI NOI DE VEHICULE RUTIERE PENTRU TRANSPORTUL PASAGERILOR IN JUDEȚUL COVASNA, SURSA:
INS, 2019B
Ani
Categorii de
vehicule

Vehicule noi
Vehicule importate
de ocazie
-

Categorii de vehicule
rutiere pentru
transport pasageri
Motorete și
motociclete
Autoturisme
Autocare, autobuze și
microbuze
Motorete și
motociclete
Autoturisme
Autocare, autobuze și
microbuze

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Numar

Numar

Numar

Numar

Numar

Numar

3

17

15

23

29

27

960

614

282

290

419

491

17

4

19

5

:

:

:

52

46

51

81

100

:

3280

2882

3543

5627

5278

:

2

13

43

44

15
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TABEL 23 INMATRICULARI NOI DE VEHICULE RUTIERE PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR IN JUDETUL COVASNA, SURSA:
INS, 2019
Ani
Categorii de vehicule

Vehicule noi
Vehicule importate de
ocazie
-

Categorii de
vehicule rutiere pt.
transport marfuri

Autocamioane
Autotractoare și
autoremorchere
Remorci și
semiremorci

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Numar

Numar

Numar

Numar

Numar

Numar

110

81

59

66

56

66

11

:

34

80

29

35

26

83

126

185

212

296

:

274

661

662

677

646

:

:

70

60

66

65

:

181

276

301

254

313

Autocamioane
Autotractoare și
autoremorchere
Remorci și
semiremorci

2.11. Date tehnice privind potenţialul de producere şi utilizare proprie mai eficientă a energiei
regenerabile la nivel local

În acest capitol se va face o scurtă descriere a potențialului ale surselor de energie regenerabile la nivel
local, respectiv moduri de utilizare sau perspective pentru valorizarea surselor pe plan local (surse
regenerabile pentru energie electrică și termică, cogenerare din biogaz, biomasa, energie eoliene și
solare). Consumul de energie electrică va creşte în Comuna Ghelința, la fel și puterea instalată şi producţia
de energie din surse regenerabile având în vedere dezvoltările în ultimii ani în domeniul energetic la nivel
local.
Pe de o altă parte, România a depășit ținta pentru 2020 în sensul obiectivelor strategice în sectorul de
energie (Figura 28). Ținta asumată de Comisia Europeană pentru România până 2030 este 32% privind
ponderea energiei din surse regenerabile, conform Comisiei Europene. Conform studiului întocmit de
către Deloitte, în 2020, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile va ajunge la 26,8% din
consum, mult peste ţinta Comisiei Europene de 20%, la nivelul blocului continental, iar în 2030
regenerabilul va ajunge la 35,5%, din nou peste ţinta asumată de Comisia Europeană pentru acel an, de
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32% (PPNIESC 2018). La orizontul acelui an, producţia estimată de energie electrică va fi de 73,1 TWh. Cea
mai mare parte din această energie va fi produsă în hidrocentrale (24%), apoi în parcurile eoliene (23%),
urmate de energia nucleară (22%). Panourile fotovoltaice vor asigura şi ele 10% din consum. În 2030,
potrivit estimărilor Deloitte, capacitatea instalată în regenerabil va fi cu 64% mai mare decât cea din anul
2020. În total, puterea instalată totală în România va fi de 26,6 GW, dintre care mai mult de jumătate în
hidro şi eolian, fiecare cu o pondere de 26%, urmate de fotovoltaic, cu 18%. Pentru a deține o locuință
eficientă energetic, cetățenii români se lovesc, cel mai adesea, de bariere financiare. Specialiștii precizează
că echiparea unei locuințe cu sisteme proprii de canalizare, procurare a apei și producere a energiei
electrice și termice se poate situa, în cazul unei locuințe cu o suprafata de 120 mp, în jurul valorii de 15.000
de euro. La nivelul României, se poate asigura o eficiență energetică ridicată, o creștere a siguranței
privind alimentarea cu energie electrică a teritoriului național și o scădere a dependenței de importuri
energetice printr-o strategie coerentă și un un Program de îmbunătățire a eficienței energetice a României
bine definit. Aceste deziderate se pot realiza, în primul rând, prin implementarea unei politici susținute
de conservare a energiei și creșterea eficienței energetice care să conducă la o decuplare a ritmului de
dezvoltare economică de evoluția consumului de energie, simultan cu creșterea gradului de folosire a
surselor regenerabile de energie. O astfel de abordare oferă o bună oportunitate de punere în practică a
unui program de îmbunătățire a eficienței energetice pentru valorificarea potențialului diversificat al
surselor regenerabile de energie. În plus un astfel de obiectiv atins se înscrie în coordonatele dezvoltării
energetice a României pe termen lung și oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii strategice și
tactice referitoare la alternativele energetice și înscrierea trendului în acquis-ul comunitar specific.
Așadar, pe lânga diversificarea portofoliului surselor de energie prin adaugarea în acesta a celor
regenerabile de energie, se conferă și bazele reale de realizare a unor obiective strategice privind
creșterea siguranței în alimentarea cu energie precum și reducerea ponderii importului de resurse
energetice primare, respectiv de dezvoltare durabilă și sustenabilă a sectorului energetic și de protejare
a mediului înconjurător.

99

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

FIGURA 28 PONDEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE, 2017, SURSA: CE 2018

Creșterile concurențiale ale pieței de energie în sfera valorificării potențialului economic al surselor
regenerabile de energie, duc la necesitatea adoptării și punerii în practică a unor politici, instrumente și
resurse specifice. În condițiile concrete naționale, balanța energetică conține următoarele tipuri de surse
regenerabile de energie:


Energia solară - utilizată la producerea de căldură prin metode de conversie pasivă sau activă sau la
furnizarea directă de energie electrică prin sisteme fotovoltaice;



Energia eoliană - utilizată la producerea de energie electrică cu grupuri pe bază de vânt
(aerogeneratoare);



Hidroenergia - denumire generică ce cuprinde în ansamblul sau centrale hidroelectrice cu o putere
instalată mai mică sau egală cu 10 MW ("hidroenergia mică") și centrale hidro cu o putere instalată
mai mare de 10 MW ("hidroenergia mare");



Biomasa - sursă de energie alternativă compusă dintr-o masă vegetală ce provine din reziduuri de la
exploatări agricole și forestiere, deșeuri din industria de prelucrarea lemnului precum și alte și alte
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produse bio; biogazul este rezultatul fermentării în regim anaerob a dejecțiilor animaliere sau de la
stațiile de epurare orășenești;


Energia geotermală - reprezintă energia înmagazinată în depozite și zăcăminte hidrogeotermale
subterane naturale, energie exploatabilă cu tehnologii speciale de foraj și extracție. Resursele sau
sursele alternative de energie regenerabila (SER) (ale vântului, a apei, a soarelui, a biomasei,
geotermale, etc.) au intrat pe un trend puternic ascendent în țările componente ale UE și din lume.
Acestea au ajuns că în unele țării să asigure consumul intern integral și valorifică către state terțe
surplusul (Figura 29).

FIGURA 29 TIPURI DE SURSE REGENERABILE DE ENERGIE, TEHNOLOGII ȘI APLICAȚII, SURSA: (CURTEA DE CONTURI
EUROPEANĂ 2018)
Prin acest tip de resursă alternativă, dincolo de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie
a consumatorilor, s-a remarcat și o diminuare a poluării prin emisii de dioxid de carbon, concomitent cu o
creștere a protecţie a mediului înconjurător. Europa se confruntă cu o cerere tot mai mare de energie, cu
prețuri volatile și cu întreruperi în aprovizionarea cu energie. De asemenea, trebuie să reducem impactul
sectorului energetic asupra mediului.
Pentru a face față acestor probleme, avem nevoie de o strategie europeană clară în domeniul energiei.
Astfel s-a elaborat o politică energetică a UE cu 4 obiective principale pentru 2030:
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reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră;



cel puțin 27% din energia UE va fi obținută din surse regenerabile;



sporirea eficienței energetice cu 27-30%;



atingerea unui nivel de interconectare electrică de 15% (mai exact, 15% din energia electrică
produsă într-o țară din UE va putea fi transportată către alte state membre) (CE 2018).

Viziunea Comisiei Europene pentru 2050 este atingerea obiectivului de neutralitate climatică.
Acest obiectiv se descrie șapte elemente structurale strategice principale:
• maximizarea beneficiilor eficienței energetice, ceea ce include clădirile cu emisii zero;
• maximizarea implementării energiilor regenerabile și a utilizării electricității, pentru a decarboniza
complet aprovizionarea cu energie a Europei;
• adoptarea unei mobilități curate, sigure și conectate;
• o industrie europeană competitivă, alături de economia circulară, că factor esențial pentru reducerea
emisiilor de GES;
• dezvoltarea unei infrastructuri de rețea inteligente și a unor interconexiuni adecvate;
• obținerea unor beneficii maxime din bioeconomie și crearea unor capacități esențiale de absorbție a
carbonului;
• limitarea emisiilor de CO2 rămase prin captarea și stocarea carbonului (CSC) (Figura 30 ) (EC 2019).
În cadrul programului Orizont Europa, programul de cercetare și inovare al UE pentru 2021-2027, Comisia
a propus să investească 35% din bugetul de 100 de miliarde EUR în obiective legate de climă, prin
dezvoltarea de soluții inovatoare și rentabile (EC 2019).
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FIGURA 30 TENDINȚA EMISIILOR DE GES ÎNTR-UN SCENARIU DE 1.5 OC, SURSA: CE, 2019

2.11.1. Potențialul Energiilor regenerabile

Potențialul teoretic al Surselor Regenerabile de Energie – SRE din România este prezentat în tabelul de
mai jos (Tabel 24). Potențialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorita limitărilor tehnologice,
eficienței economice și a restricțiilor de mediu.

TABEL 24 POTENȚIAL TEORETIC ANUAL DE RESURSE REGENERABILE ÎN ROMÂNIA, (TPA HORWATH SCHONERR 2014)
Tipul de energie

Potențialul energetic

Aplicație

Energie solară

Energie termică 60 PJ

Energie termică

Energie electrică 1,2 TJ

Energie electrică

Energie eoliană

23 TWh

Energie electrică

Energie hidro

36 TWh

Energie electrică

Din care sub 10 MW capacitate

3,5 TWh

Energie electrică

318 PJ

Energie termică și

Bioenergie

Energie electrică
Energie geotermală

7 PJ
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Utilizarea surselor de energie regenerabilă (SER) are că principal avantaj, o reală perenitate a acestora
precum și un impact relativ neglijabil asupra mediului înconjurător, producerea și folosirea lor nu elimină
în atmosferă gaze cu efect de seră. Prin ardere, biomasa elimină o cantitate de CO2, dar acesta este
absorbit în mod natural pe durata creşterii și maturizarii ei, pe cale de consecința bilanţul de CO2 fiind nul.
În acelaşi timp aceste tehnologii și industrii nu produc deşeuri periculoase, iar demontarea lor la sfârșitul
duratei de folosință, spre deosebire de instalaţiile nucleare, este o operațiune relativ simplă și în plus,
există noi cercetări și tehnologii de reintegrare în natură a deșeurilor rezultate, fără poluare. Orice
tehnologie are dublă fațetă, folosirea SER prezentând unele dezavantaje cu impact:


impactul instalaţiilor eoliene asupra esteticii urbane și a peisajului;



un risc crescut de contaminare a solului şi al scăpărilor de metan la gazeificare (fracțiunea gazelor de
sist, dar nu numai);



perturbarea echilibrului ecologic de către microhidrocentrale;



moartea păsărilor și micilor vietăți din aerul și preajma instalațiilor eoliene;



cea mai mare ameninţare a viitorului este reprezentată de schimbările climatice și pierderea
biodiversităţii, iar oamenii și unele tehnologii sunt cei/cele care contribuie la amplificarea acestor
factori.

2.11.1.1. Potențial de energie solară în Comuna Ghelința

Soarele trimite către pământ un flux de energie care corespunde unei puteri de 170 miliarde MW. În
această analiză două abordări tehnice au fost utilizate pentru producția de energie fotovoltaică și
estimarea potențialului de energie. În primul caz, prin intermediul sistemului de energie solară (PV panels)
conectat la rețea națională de energie electrică, scopul este de a genera energie electrică și de a alimenta
în rețea electrică națională. În cel de-al doilea caz, abordarea este de a acoperi cererea de energie locală
sau proprie prin soluții fără conectare cu rețea națională, sisteme mici independente. Dacă ne apropiem
de sursa descentralizată de energie electrică, putem considera că parcurile solare de mare capacitate
furnizează energia electrică pentru consumatori conectați pe rețea națională, în timp ce sistemele mici și
producția lor nu este transferată către rețeaua de aprovizionare națională ci pentru uz casnic sau local. A
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doua abordare este soluția off-grid, mai ales pentru gospodării sau pentru consumatori mici pe scară
locală. Această soluție tehnică este potrivită pentru așezările fără conectare la sistemul național de
furnizare a energiei electrice sau din cauza constrângerilor geografice conexiunea la rețeaua de furnizare
națională nu poate realiza o conexiune sau după caz ar fi foarte costisitor. Tehnologiile solare fotovoltaice
off-grid răspund perfect la provocările care sunt prezente în zonele îndepărtate, de asemenea, deoarece
sunt soluția cea mai rentabilă pentru consumatori, departe de rețeaua electrică națională.
Pe teritoriul Comunei Ghelința, potențialul energetic din sursa solară este estimat între 1600 și 850
kW/m2/an. În același timp, media anuală a radiației solare este în jurul 1100 kW/m2/an în Ghelința. Pentru
a investi într-un parc solar fotovoltaic, în Comuna Ghelința există aproximativ 60 ha teren potrivit pentru
un astfel de proiect. Terenuri respective sunt degradate, nu sunt situate în pădure, lângă apă, drumuri și
sunt siutate departe de zona intravilan. Pe aceste terenuri 60 hectare de terenuri, potențialul maxim de
generare energiei electrice prin tehnologi fotovoltaice ajunge la 50 GWh/an. Pe de o altă parte, prin
sistemele mici cu o capacitate de 5 kW cu 30 m2 panouri instalate pe acoperișurile caselor, respectiv pe
locuințe convenționale (sunt 1954 locuințe convenționale) pot genera aproximativ 3 MWh/an de energie
electrică (Sebestyen 2019).
Sistemele solar-termale sunt realizate, în principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi vidate, în
special pentru zonele cu radiația solară mai redusă din Europa. În evaluările de potențial energetic au fost
luate în considerare aplicațiile care privesc incălzirea apei sau a incintelor/piscinelor (apa calda menajera,
încălzire, etc.). În Comuna Ghelința deja sunt montate aproximativ 150 de sisteme solar-termale la
locuințe convenționale.

2.11.1.2. Potențialul energetic eolian în Comuna Ghelința

Se poate identifica faptul că în Carpații Orientali crește viteza vântului aproape la dublu față de cel
înregistrat în Depresiune Brașovului, în special în partea de nord-est și est a județului Covasna, unde viteza
medie atinge 5 m/s. În zona intramontană a județului Covasna, viteza vântului este redusă, de exemplu în
Depresiunea Târgu Secuiesc. De-a lungul râurilor Râul Negru și Ghelința viteza vântului este mult mai mică,
viteza medie a vântului este cuprinsă între 0 și 2 m/s. Aceste văi nu sunt potrivite pentru producerea de
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energie eoliană în Comuna Ghelința. Stațiile meteorologice de unde provin datele meteorologice sunt
situate la Târgu Secuiesc și Vârful Lăcăuți. Poziția stațiilor de meteorologie a fost de asemenea folosită ca
punct de referință la prezentarea rezultatelor privind potențialul energetic al vântului local. Direcția
vântului predominant este direcția principală a vântului definită statistic, care suflă cel mai des și cu cel
mai mare forță pe o anumită regiune geografică, în cazul Ghelinței este vântul din nord-est cu o viteză dem/s. Al doilea vânt dominant provine din sud-vest, dar în acest caz viteza vântului este mult mai mică,
până la 2-3 m/s. Altitudinea stației metrologice din Târgu Secuiesc este la 570 m deasupra nivelului mării
(Figura 31).
Producția anuală de energie eoliană a fost simulată pentru fiecare UAT din județul Covasna de către
Sebestyen în 2019. Conform acestor analize, județul este acoperit de păduri peste 40%, de aceea
localizarea turbinelor eoliene a fost destul de dificilă, din cauza nivelului ridicat de limitări. Cel mai ridicat
potențial de energie eoliană a fost simulat în regiunea montană, peste localitatea Ghelința cum ar fi în
Munții Nemira. Cel mai ridicat potențial de generare a energiei electrice din surse eoliene a fost simulat
în munții, unde turbina era amplasată la 1192 m altitudine, cu o producție anuală de energie de 3074
MWh/an, incluzând 1537 ore în funcțiune pe an.

FIGURA 31 DIRECȚIILE VÂNTULUI LA STAȚIA METEOROLOGICĂ TÂRGU SECUIESC, SURSA: SEBESTYEN
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2.11.1.3. Potențial de energie bio în Comuna Ghelința

Pentru a evalua potențialele locale de biomasă din Ghelința, au fost examinate diferite surse de biomasă
privind potențialul anual de furnizare a energiei în GWh și disponibilitatea acestora. O imagine de
ansamblu a acestor surse și potențialele sunt date de Figura 32. În total, potențialul bioenergetic al tuturor
surselor indică potențialul teoretic de bioenergie pentru utilizarea producției de căldură și energie
electrică. Estimarea potențialului local arată că utilizarea deșeurilor organice și materialelor secundare din
domeniul de silvicultură și prelucrarea primară a lemnului ar putea acoperi până la 78% din cererea de
energie termică și electrică locală (Sebestyen 2015).
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FIGURA 32 POTENȚIALE LOCALE ÎN DOMENIUL DE ENERGIE BIO ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: SEBESTYEN, 2015

Aproximativ 60,5% din Comuna Ghelința este suprafața forestieră, care este una dintre cele mai mari cote
din regiune și semnificativ mai mare decât media națională. Aproximativ jumătate din această suprafață
(3.389 ha) este caracterizată de proprietatea privată. În pădurea din Comuna Ghelința majoritatea
copacilor au mai mult de 70 de ani. Cu toate acestea, în ultimii ani au fost plantate câteva sute de hectare
de butași, prin programe diferite de împădurire și crearea de suprafețe împădurite. Tipurile de pădure
actuale variază mult datorită diferențelor geologice și climatice din micro-regiune. În Ghelința coniferele
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(molidul, pinul) domină regiunea muntoasă, în timp ce pădurile de foioase (fag, stejar, plop) sunt prezente
la altitudini mai mici. Distribuită în raport cu numărul de locuitori, suprafața medie este de 1,24 ha pădure
pe cap de locuitor, care este de patru ori mai mare decât media la nivel UE28 care este de 0,35 ha/cap de
locuitor. În comparație cu nivelul UE28, în Ghelința stocul de lemn permanent în pădure este de
aproximativ 212 m3/ha, în același timp, media în UE28 este 163 m3/ha, ceea ce indică o cantitate mare de
rezerve neutilizate la nivel local. Conform planurilor multianuale de gestionare a pădurilor din Ghelința,
cantitatea de lemn recoltată este de aproximativ 10.000 m3/an.
Rezidualele forestiere și produsele secundare din procesul de prelucrarea lemnului sunt cele mai mari
surse de biomaterial care pot fi luate în considerare cu scop energetic. Volumul a fost estimat prin
interpolarea datelor locale de gestionare și exploatare forestieră (2000-2016). Cantitatea de lemn
prelucrat în Comuna Ghelința este de aproximativ 17.000 tone pe an, cu mai multe puncte de extragere
nu numai din Comuna Ghelința. Aproximativ 3.698 tone/an care este aproximativ 20% din volumul
recoltat ar putea fi disponibile pentru utilizare energetică și duce la un potențial energetic de 15.409
MWh/an în sectorul forestier (Tabel 25). Cu toate acestea, cantitatea de deșeuri folosită în prezent în
sectorul energetic din Ghelința este de doar câteva sute de tone pe an. În Comuna Ghelința sunt registrate
26 centre unde se folosește rumeguș și alt material secundar lemnos pentru producerea energia termică.
În plus, combustibilul lemnos s-ar putea recolta și din zone non-forestiere, cum ar fi livezile locale (38 ha).
Colectarea deșeurilor de lemn are potențialul de a pune la dispoziție 114 tone/an suplimentare de
biomasă lemnoasă cu un potențial energetic de 150 MWh/an. Mai mult, fermierii locali ar putea începe
să folosească terenuri marginale pentru plantații cu rotație scurtă. Potrivit experților locali, potențialul
pentru producerea de biomasă din plantații energetice este de aproximativ 2.900 de tone pe an, ceea ce
echivalează cu un potențial energetic de 12.144 MWh. Informațiile de bază privind potențialul de
producție de combustibil din biomasă lemnoasă, pe baza datelor de la Composesorate din Ghelința și
Direcția Pădurilor din județul Covasna, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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TABEL 25 SURSE LEMNOASE DE BIOMASĂ DIN GHELINȚA, SURSA: SEBESTYEN, 2015
Tipuri de deșeuri lemnos

Unitate

Cantitatee

Deșeuri de lemn din pădure

t/an

2,256

Deșeuri de lemn din pădure

t uscat/an

2,026

Deșeuri de lemn din livezi locale

t/an

114

Deșeuri de lemn din livezi locale

t uscat/an

98

Potential din plantațiile energetice pe terenuri degradate

t/an

2,900

Potential din plantațiile energetice pe terenuri degradate

t uscat/an

2,500

Industria lemnului local este cel mai important furnizor de locuri de muncă din Ghelința. În Ghelința, mai
multe întreprinderi, în mare parte IMM-uri, activează în exploatarea lemnului, prelucrarea primă și
fabricarea produselor din lemn. Doar un număr minor de locuri de muncă sunt create în turism, industria
prelucrătoare, instituțiile publice și serviciile locale. O pondere semnificativă a veniturilor (42,5%) este
generată de gestionarea pădurilor și exploatarea lemnului (INS 2016). Punctele semnificative din industria
lemnului cum este și în cazul Comunei Ghelința, reprezintă coloana vertebrală economică a județului
Covasna, care este puternică și în exportul de cherestea, în producția de mobilă și alte produse din lemn
finite. În Ghelința există cel puțin 28 de gatere de dimensiuni mici și medii. Aceste întreprinderi sunt
furnizate de păduri din întregul județul Covasna. Exemple pentru astfel de companii de prelucrare a
lemnului sunt SC. FUBOR SRL, EURO PALET SRL., SZALADAR SRL, FEJER SRL și SCULPTURA BARKACS SRL.
Industria puternică de prelucrare a lemnului din Ghelința și instalațiile bioenergetice din județul Covasna
au creat o piață stabilă pentru materialele secundare din procesul de prelucrarea lemnului. Următoarele
cinci composesorate sunt locate în Comuna Ghelința: „Composesoratul Kóróbecz”, „ Composesoratul
Hidegkút”, ”Composesoratul Kis és Nagy Bonyó” și ” Composesoratul Nagycsoport”.
Suprafața agricolă din Ghelința este de 3.764 ha. Cea mai mare parte a acestui teren este fânețe și pășune
(2.131 ha), în timp ce terenul arabil este de 1.595 ha, dar calitatea solului este în categoria II. și III. Cele
mai importante plante produse după statistica multianuală, - în Ghelința - sunt cerealele (1130 ha),
porumb (55 ha), cartofii (265 ha), sfecla de zahăr (27 ha) și legume (45 ha).
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Potențialul energetic al produselor secundare agricole (paie de grâu, tâlpina de porumb, paie de secară,
paie de orz, paie de triticale, paie de ovăz) este anual 8.222 MWh. Volumul potențialului energetic a fost
calculat pe baza presupunerii că o parte din randamentul anual este utilizată numai pentru producția de
energie, respectiv 50% în timp ce cealaltă parte este luată pentru hrana animalelor locale (Tabel 26). După
restructurarea sectorului agricol în anii 90, efectivele de animale locale au fost reduse din cauza dizolvării
cooperativei locale și a dificultăților de adaptare la normele veterinare europene. Această dezvoltare
negativă a dus la un surplus de biomasă pe fânețe și pășuni care cresc anual. Surplusul de furaje disponibil
conține un potențial energetic de 9.559 MWh/an. Cu toate acestea, doar 30% din potențialul respectiv
poate fi mobilizat în condițiile actuale pentru că 70% din furaje sunt direcționate spre alimentarea
animalelor domestice la nivel local, ceea ce reduce potențialul energetic la aproximativ 3.200 MWh/a
(Sebestyen 2015).
TABEL 26 MATERII PRIME PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI BIO, SURSA: SEBESTYEN, 2015
Materii prime pentru producerea energiei bio

Unitate

Potențial

Paie de grâu

Ø ha/a.

731

Paie de grâu

t proaspăt recoltat/ha

2

Paie de secară

Ø ha/a.

40

Paie de secară

t proaspăt recoltat/ha

4

Sfeclă de zahăr

Ø ha/a.

27

Sfeclă de zahăr

t proaspăt recoltat/ha

30

Tâlpina de porumb

Ø ha/a.

55

Tâlpina de porumb

t proaspăt recoltat/ha

9

Majoritatea fermierilor din această regiune sunt fermieri tradiționali de cartofi la scara mică. Cartoful este
hrana majoră pentru comunitatea locală, iar bunăstarea locală a fost foarte legată de randamentul anual
pentru multe secole. Datorită structurii la scară mică, produsele agricole au doar un acces limitat la piața
națională, iar fermierii locali acoperă în mare parte nevoile personale sau servesc piața locală. Pe de altă
parte, o constrângere majoră în dezvoltarea agriculturii este lipsa instalațiilor de irigație. În acest context,
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mulți fermieri au renunțat la creșterea cartofilor în ultimii ani și au început să planteze porumb, semințe
de rapiță sau muștar. În plus, piața sfeclei de zahăr este în regres.
Datorită disponibilității ridicate de fânețe și pășuni montan, creșterea vitelor de carne are importanță
deosebită în Ghelința. Obiectivul fermierilor este de a asigura auto-aprovizionarea gospodăriilor săi prin
cultivarea fânețelor și pășunilor locale. Conform datelor veterinare locale, efectivele locale includ 280 de
bovine, 1.397 oi, 2.600 de porci și 7.070 de pui (Tabelul 27). Din 1990, sectorul zootehnic s-a transformat
dintr-o cooperativă centralizată în mulți fermieri mici, care în același timp a adus și o efiență mai scăzută.
Astăzi, dimensiunea medie a fermelor este de 3,45 ha, iar 98% din ferme nu au personalitate juridică.
Există doar câteva ferme înregistrate cu 20-25 de vaci sau 10-15 ha teren arabil care ar putea fi potrivite
pentru a implementa un centru de producție de biogaz. Din cauza deficitelor în sectorul de agricultură, o
mare parte a oamenilor care lucrează în sectorul agricol nu are decât niveluri scăzute de educație. Ținând
cont de aceste limitări, doar 3 ferme la scară mai mari ar fi potrivite pentru producția de biogaz. Potențialul
de producție de energie a acestor ferme a fost determinat prin calcularea producției zilnice de gunoi de
grajd și potențialul producției de biogaz. Conform acestui calcul, producția locală de biogaz ar putea fi de
aproximativ 558.739 m3/a cu un potențial energetic de 5.245 MWh/an (Biovill 2017).
TABEL 27 EFECTIVE ÎNREGISTRATE ÎN COMUNA GHELINȚA ÎN 2016, SURSA: BIOVILL 2017
Efective
Bovine
Porcine
Ovine
Pui

Număr
280
2,600
1,397
7,070

Colectarea deșeurilor comunale a început în 2010 și este în curs de dezvoltare. În prezent, managementul
local al deșeurilor din Ghelința colectează aproximativ 730 tone de deșeuri comunale pe an și 65% din
gospodării sunt implicate. Compania responsabilă, - TEGA SA - membră a Asociației de gestionare a
deșeurilor Eco-Sepsi, colectează și transportă deșeurile la Centrul de management integrat al deșeurilor
din județul Covasna. Conform datelor disponibile la nivel local, colectarea medie a deșeurilor pe cap de
locuitor este de 243 kg/a (medie 2009-2014). Utilizarea energetică a acestor deșeuri prin incinerare ar
avea un potențial de energie 1.306 MWh/an. Colectarea de deșeuri biodegradabile nu este practicată în
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acest moment, dar dezvoltarea unui concept adecvat în acest sens este un obiectiv pe termen scurt al
Comunei Ghelința. Potențialul anual de colectare a deșeurilor biodegradabile este de aproximativ 86 de
tone din gospodării și 32 de tone din spațiile publice. O altă sursă importantă de biomasă pentru producția
de energie bio ar putea fi la stația de tratare a apelor uzate (Tabel 28). Dezvoltarea unui sistem de
canalizare a început cu câțiva ani în urmă și în 2019 mai mult de jumătate din gospodăriile sunt conectate
la canalizare. Experiența fluxului de apă uzată arată că la stația de epurare, din nămoluri de ape uzate ar
putea genera biogaz de aproximativ 65.557 m3/a, ceea ce corespunde la 619 MWh/a de energie (Biovill
2017).
TABEL 28 POTENȚIAL DE DEȘEURI BIODEGRADABILE ÎN COMUNA GHELINȚA, SURSA: BIOVILL 2017
Deșeuri biodegradabile

Unitate

Volum

Deșeuri organice din gospodării

t/a

86

Conținutul de umiditate în deșeuri

%

23

Potențial de nămol de ape uzate

t/a

96

Conținutul de umiditate al nămoluri

%

70

Deșeuri organize din industria locală

t/a

0

Conținutul de umiditate

%

0

Deșeuri din toaletarea spațiile publice
(străzi și parcuri)

t/a

32

Conținutul de umiditate

%

35

2.11.1.4. Potențialul de energie geotermală
Comuna Ghelința dispune de un potențial tehnic și economic ridicat al surselor regenerabile de energie.
Însă în cadrul acestuia, resursele de energie geotermală nu constituie un potențial semnificativ. Pe
teritoriul comunei nu au fost realizate foraje cu acest scop, iar din cauza de lipsa unui suport financiar
corespunzător care să favorizeze dezvoltarea acestui sector energetic pe termen scurt și medie, nu este
prevăzut exploatarea acestui potențial. Pe de altă parte, cu ajutorul unor pompe de caldura submersibile,
se poate reuși alimentarea unor zone rezidențiale cu energie geotermală. În Comuna Ghelința nu sunt
instalate astfel de tehnologii prin care energia geotermală se poate valorifica.
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2.11.1.5. Potențialul de hidroenergie

Resursele de apă datorate râurilor sunt evaluate la aproximativ 40 miliarde m3/an în România, dar din
cauza fluctuațiilor de debite ale rârurilor se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an.
Resursele de apă din interiorul țării dar și al Comunei Ghelința se caracterizează printr-o mare variabilitate,
atât în timp, spațiu și debit. Astfel, zonele mari și importante, cum ar fi zonele muntoase și podișuri, unele
sunt la locuri bogate iar altele la locuri sărace din punct de vedere pontențial hidrologic. De asemenea
apar variații mari în timp a debitelor, atât în cursul unui an, cât și de la an la an. În lunile de primăvară
(martie-mai) scurge peste 50% din stocul anual, atingându-se debite maxime. Toate acestea necesită
realizarea compensării debitelor cu ajutorul acumulărilor artificiale.
Bazinul de recepție a râului Ghelința este de 97 km2, lungimea cursului de apă este 21 km, având un debit
multianual de 2.5 mc/sec. Din această perspectivă, în Comuna Ghelința se poate realiza numai o
hidrocentrală mică, iar economicitatea depinde de:


Amplasamentul și investiția aferentă (inclusiv autorizare, cheltuielile administrative, mentenanță,
etc.)



Puterea instalată și producția de energie prognozată (regimul debitelor, căderi)



Distanța față de rețea



Necesitățile de întreținere (gradul de automatizare, exploatarea de la distanță fără personal)



Condițiile de piață (prețul energiei, costul de valorificarea al energiei)

Între 2012-2014 în Comuna Ghelința a fost registrată o inițiativă privind realizarea unui proiect de microhidrocentrală (sub 10 MW), iar conform HCL nu a fost acceptată implementarea proiectului respectiv.
Conform opiniilor în Consiliul Local Comuna Ghelința, microhidrocentralele nu produc emisii de carbon, dar
afectează în mod serios ecosistemele râurilor și produc efecte ce nu mai pot fi recuperate nici prin ample măsuri
compensatorii. Un curs de apă îndiguit, barat sau captat îşi pierde foarte multe caracteristici și nu mai poate fi
niciodată comparat cu un râu natural care deţine habitate şi funcţii ale ecosistemelor sănătoase.
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3. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE

3.1. 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 că
punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării programului. Pentru
Comuna Ghelința s-a ales că nivel de referință anul 2018.
“Toate acțiunile și investițiile realizate în domeniul energiei de către administrațiile publice locale pentru
a duce la îndeplinire obiectivele propuse plecând de la un nivel de referință trebuie incluse într-un Plan
Local pentru Acțiune în domeniul Energiei Durabile (PAED) (Municipal Energy Planning 2010). Pentru
reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră față de un nivel de referință ma întâi trebuie realizat
un inventar de bază” (Ion Dogeanu 2014). Un inventar privind GES, consumul de energie electrică, energie
termică și GES este foarte necesară, respective identificarea situația actuală a volumul energiei
consumate, a deșeurilor produse și a altor surse de emisii din facilitățile localităților, pentru un an ales
pentru analiză, plus utilizarea factorilor de emisie conveniți, pentru a calcula baza în funcție de care pot fi
evaluate “cantitățile de emisii”. Inventarul furnizează un punct de plecare în măsurarea evoluției pentru
obținerea reducerilor de emisii obținute din implementarea măsurilor (sau „acțiunilor”) locale de
reducere a emisiilor - în acest context este denumit un Inventar de referință al emisiilor (IRE). Inventarele
de emisii care sunt efectuate în conformitate cu IRE sunt numite Inventare de monitorizare a emisiilor
(IME). Acestea sunt utilizate pentru a verifica regulat evoluția și a monitoriza reducerile obținute după
implementarea măsurilor GES - în mod ideal, în fiecare an sau cel puțin o dată la trei ani” (Ion Dogeanu
2014).
Există mai multe tipuri de abordări privind scenariile folosite, dar în esență se uzitează formula cu 3
scenarii diferite. Evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră asupra economiei
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româneşti cuprinde câteva scenarii prin care se evaluează gradul de reducere a emisiilor de gaze și efectul
asupra creșterii economice. Se definesc trei scenarii la limită, legate de nivelul de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră:
1. primul scenariu, care pleacă, în principal, de la situaţia actuală, fără a se asuma o reducere suplimentară
de emisii faţă de cerinţele UE (business as usual case);
2. al doilea scenariu, în care ţinta de reducere se dublează; obiectiv influențat mai degrabă de investiţiile
necesare pentru modernizarea sistemului energetic, cu consecința reducerii de emisii de gaze în anii
următori (realist case);
3. al treilea scenariu de reducere a emisiilor foarte mari, rezultat direct a investiţiilor executate, dar și a
creşterii economice mult mai reduse, care implică o scădere de emisii de gaze prin neutilizări economice
(optimistic case).
Aceste scenarii, se mai pot defini și ca:
Scenariul I – denumit și conservativ (unde se iau în considerare politicile intervenţioniste și cursul evoluţiei
economice), sau scenariul în care nu se produc schimbări în sistemele economice analizate.
Scenariul II – denumit și intervenţionist (scenariu cu realizarea de investiţii şi măsuri de reducere a
emisiilor cu efect de seră), sau scenariul decuplării dezvoltării economice de emisiile de gaze rezultate.
Scenariul III – denumit și scenariul de influenţa concomitentă a măsurilor intervenţioniste și a evoluţiei
normale a economiei. Acest scenariu este un mix a celor două scenarii anterioare și analizează scenariul
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Este supus că economia întâmpină dificultăţi de creştere (adică
se înregistrează un ritm de creștere anual mai mic al PIB-ului). Este de menţionat că, pentru primele două
scenarii, s-au definit subscenarii în funcţie de ţintele de reducere a emisiilor.
În cazul Comunei Ghelința au fost propuse următoarele scenarii dintre care scenariu 2 și 3 au ținta
rezonabilă de reducere a emisiilor pentru comunitatea locală (Tabel 29).
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TABEL 29 PRINCIPALELE PARAMETERI ALE CELOR TREI SCENARII SELECTATE ȘI ANALIZATE
Denumirea scenariu

Ținta medie de reducere a

Impactul asupra

Creștere medie anuală a

emisiilor (%)

creșterii economice (%)

PIB-ului național (%)

Scenariu I

20

1,5

4,5

Scenariu II

40

1

5

Scenariu III

30

1,2

3,5

La nivel local, păstrând proporțiile, sub forma grafică se prezintă mai jos scenariile posibile a fi utilizate în
analiza și implementarea unor programe de eficientizare a consumurilor energetice. Se mai numesc și
scenarii pesimiste, optimiste și în același stadiu ca cel actual. În cazul scenariul evoluției nivelului actual,
de referință nu sunt luate nici un fel de modificări și fără imlepentare de măsuri de eficientizare energetică
la nivelul local (Figura 33 ).

FIGURA 33 SCENTARIUL EVOLUȚIEI DE REFERINȚĂ ACTUAL
În cazul scenariile alternative, avem mai multe opțiuni, respectiv implementarea unei politici mai mult
sau mai puțini fermă de eficienta energetică (Figura 34).
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FIGURA 34 SCENARIILE ALTERNATIVE
Scenariul următor, și anume ”eficient energetic” este evoluția preliminată a consumului de energie după
aplicarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (Figura 35).

FIGURA 35 SCENARIUL ”EFICIENT ENERGETIC„ CU IMPLEMENTAREA PIEE
În baza algoritmului expus mai sus se va elabora și realiza Programul de Îmbunătățire a Eficienţei
Energetice a Comunei Ghelința.

117

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

Pasurile următoare sunt:
1. alegerea și fixarea unui an că dată de referință, necesar analizei;
2. centralizarea unei baze de date privind consumul energiei la nivel local ce va fi considerat “nivel de
referință" al stării actuale sectorului energetic;
3. evaluarea rezultatelor din anii următori prin comparație cu nivelul de referință prin intocmirea unui
Inventar de Referință al Emisiilor-IRE;
4. evaluarea impactului programului PIEE (prin realizarea, în conformitate cu cerințele Inventarelor de
Referinta al Emisiilor-IRE, unor “Inventare de Monitorizare a Emisiilor -IME)”
În cazul Comunei Ghelința anul de referință este 2018, pentru că datele privind consumurile sunt
disponibile și se poate centraliza. Nivelul de referință: un set de date colectate pentru perioda 2017-2018
și descrie starea curentă, înainte de implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice
(PIEE) a Comunei Ghelința, respectiv 2020-2030. Nivelul de referință servește ca punct de comparație,
necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării programului, inclusiv monitorizarea evoluției
proceselor.
Consumul de energie total în anul de referință a fost estimat cu ajutorul datelor colectate din diferite
surse.
Inventar de Referință al emisiilor – IRE
În capitolul 3 a fost prezentat detaliat consumul final estimativ de energie, care a ajuns la 10.929 MWh/an
în 2018 la Comuna Ghelința și este în creștere lentă. Conform datelor centralizate privind consumul final
de energie, în Comuna Ghelința a crescut volumul de consum și după 1990, iar creșterea a încetinit în
ultimile ani, respectiv până la 2018 (Tabel 30). Conform prognozelor locale, consumul final de energie va
crește ușor și în următorii ani. Cele mai relevante argumente sunt: creșterea populației, rata semnificativă
a tinerilor și perspective pozitive pentru industria ușoară și turism în Comuna Ghelința.
Ca urmare a utilizării acestei cantităţi de energie finală, a rezultat că emisia de CO2 a Comunei Ghelința a
fost de 2750 tone în anul 2018. Privitor la evaluarea impactului programului PIEE (prin realizarea, în
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conformitate cu cerințele Inventarelor de referință al emisiilor-IRE, unor “Inventare de monitorizare a
emisiilor -IME)”, acest ultim pas se va reflecta în următorul capitol și va fi sintetizat în tabele și anexe.

3.1.1. Scenariu fără măsuri de reducere a emisiilor de CO2
În perioada 2020-2030 se prognozează o dezvoltare continuă a economiei și mai multe reforme socioeconomice și privind schimbarea comportamentului în consumul de energie, o schimbare de mentatlitate
care se preconizează și la nivelul Comunei Ghelința. Conform datelor prezentate de România în cea de-a
ultima comunicare conformă programului cadru al națiunilor unite privind schimbărilie climatice s-a
prognozat o evoluție de creștere în consumul final de energie în România în perioada 2020-2030 de la 24,2
milioane tep la 27,2 milioane tep în absența unor programe de eficiență energetică, ceea ce înseamnă un
ritm mediu anual de creștere de circa 1,97% (World Bank 2015). Pentru determinarea evoluției consumului
final de energie al Comunei Ghelința în perioada 2020-2023 se adopta ca ipoteză ritumul mediu anual de
creștere a consumului final de energie al Comunei Ghelința de 1,5% pentru scenariul în care nu sunt luate
în considerare măsurile de creștere ale eficienței energetice. Ținând seama de structura consumului final
de energie din anul 2018 putem stabili următoarea evoluție structurală de pe categoriile: energia electrică,
energia termică și consumul anual de motorină și benzină sunt cele mai relecante pentru comuna Ghelința.
TABEL 30 DATE PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE LA COMUNA GHELINȚA ÎN PERIOADA 1990-2018, SCENARIU 1 - FĂRĂ
MĂSURI DE REDUCERE

Anul

1990
2000
2014
2018
2022

Consum
Consum
anual
Consum
Emisii
anual
Emisii
Emisii
energie
anual
Consum
Consum
Consum
Consum
anuale
energie
anuale
anuale
electrica
energie
annual
anual
anual gaze anual total
CO2
electrică la
CO2gaze CO2 total
sectorul
electrica motorină
benzină
naturale
energie
energie
instituțiile
natrale
energie
rezidential și totala
electrica
publice
industrie
(MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (t CO2/an) (t CO2/an) (t CO2/an)
205
1592
1797
980
1598
20
6192
1271
14.1
1285.1
250
275
516

1902.6
3297.78
3313.6

2152.6
3572.78
3829.6

1120
1250
1260

1610
1590
1650

80
150
160

7115.2
10135.56
10729.2

1522
2526
2637

56.6
106
113

1578.6
2632
2750

520

3400

3920

1350

1750

180

11120

2772
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3.1.2. Scenariul care ţine seama de aplicarea măsurilor identificate pentru atingerea ţintei adoptate
Față de scenariul anterior, în care nu se iau măsuri de îmbunătățire (business as usual case), și ținând cont
de valoarea prognozată a emisiilor de CO2 pentru anul 2022 de 2899 tone, obținută în urma evaluării
impactului implementării, cu ajutorul diferitelor măsuri de reabilitare energetică pentru clădirile publice,
iluminat public în Comuna Ghelința rezultă că atingerea ţintei de reducere de 15% faţă de valoarea anului
2018 poate fi atinsă cu anumite măsuri severe. Așadar trebuie acordată o politică consecventă la
promovarea investiţiilor noi și, mai ales, a implementării noilor tehnologii ce vizează utilizarea mult mai
eficientă a resurselor energetice și cu emisii reduse de CO2. În raport cu referința anului 2012, cu
consumurile din tabelul 31, pentru anul 2022 se preconizează obținerea a 15% scădere de consum la
nivelul întregului Comunei Ghelința, păstrând ritmul de dezvoltare socio-economică. Ceea ce va duce la o
reducere la consumul de energie finală de cca 20 % și la o reducere emisiilor de gaze poluante de 20%.

TABEL 31 CONSUMURI DE ENERGIE ȘI EMISII DE CO2 PRECONIZATE PÂNĂ ÎN ANUL 2022

Anul
1990
2000
2014
2018
2022

Consum
Consum
anual
anual
energie
Consum
Emisii
energie
electrica
anual
anuale
Emisii
Emisii
electrică la sectorul
energie
Consum
Consum
Consum
Consum
CO2
anuale
anuale
instituțiile rezidential și electrica
annual
anual
anual gaze anual total energie CO2 gaze CO2 total
publice
industrie
totala
Motorină
benzină
naturale
energie
electrica naturale
energie
(MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (MWh/an) (t CO2/an) (t CO2/an) (t CO2/an)
205
1592
1797
980
1598
20
6192
1271
14.1
1285.1
250
1902.6
2152.6
1120
1610
80
7115.2
1522
56.6
1578.6
275
3297.78
3572.78
1250
1590
150
10135.56
2526
106
2632
516
3313.6
3829.6
1260
1650
160
10729.2
2637
113
2750
438.6

2816.56

3255.16

1071

1402.5
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136

9119.82

2241.45

96.05

2337.5
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3.2. Formularea obiectivelor programului PIEE Comuna Ghelința

În mod automat, întocmirea obiectivelor trebuie să ia în considerare următoarele elemente:


Politica națională în domeniul energiei și mediului; în cazul actual Planul Național de Acțiune în
domeniul Eficienței Energetice



Strategiile și politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de încălzire agreat în
strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor regenerabile locale,
integrarea în politica de dezvoltare regională, etc.).



Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii locale, potențialul economic al
resurselor regenerabile locale, dezvoltarea eficientă zonele industriale).

Formularea obiectivelor se va face realist pe baza potențialului economic al localității, de investiții din
bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene, nerambursabile. Realizarea potențialului
tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de fondurile suplimentare, specializate, bănci
comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza obiectivelor programului sunt dezvoltate structura și
conținutul acestuia.
Exemple de obiective posibile ale programului de îmbunătățire a eficienței energetice:


Reducerea consumului total de energie în clădirile publice cu 15% până în 2022;



Reducerea consumului de energie electrică cu 20% în clădirile municipale până în 2022;



Reducerea consumului de energie pe metru pătrat în clădirile publice locale cu 20% până în 2022;



Reducerea consumului de benzină și motorină utilizate de vehicule municipale cu 20% până în 2022;



Ponderea de vehicule hibride electrice minimum 10% din flota de vehicule locală până în 2022;



Obiectiv de îmbunătățire a calității serviciilor energetice: îmbunătățirea calității iluminatului pentru
atingerea standardelor în vigoare;



Monitorizarea încălzirii a clădirilor publice; asigurarea continuității, automatizarea și siguranței în
alimentare, a consumatorilor finali de energie la parametri stabiliți prin contracte.

Obiectivele strategice care contribuie la realizarea acestei viziuni pentru Comuna Ghelința, sunt:
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Ghelința, o comună accesibilă, conectată la zone urbane dar și la natură;



Ghelința, prima comună bazată pe energie bio în România



Ghelința, o comună prietenoasă cu mediul, folosirea resurselor regenerabile locale cu principiile de
sustenabilitate



Ghelința competitiv din punct de vedere condițiile socio-economice, locuibil și sustenabil



Ghelința cu o creștere durabilă a nivelului de trai



Ghelința, o comună de renume cu turism la nivel național și internațional.

Aceste obiective politice sunt orientate către trei ținte principale și anume: reducerea emisiilor de GES,
aprovizionarea cererilor de energie locale din surse regenerabile locale și dezvoltarea economii de
energie. În final se dorește ca întreaga activitate a comunei să conducă la:


îmbunătățirea calității vieții;



crearea de locuri de muncă noi în sectorul de bioenergie;



contribuția generală la atractivitatea zonei;



îmbunătățirea atractivității locației pentru turism și industrie;



susținerea creșterii economice durabile;



diminuarea riscurilor natural, efectele de schimbărilor cliamtice;



atragerea investiții noi în domeniul de turism cultural și agroturism;

În concordanță cu Strategia Energetică a României 2016-2030 cu perspectiva anului 2050, obiectivul de
urmărit privind îmbunătățirea sectorului energetic îl constituie acoperirea integrală a consumului local de
energie electrică și termică în condiții de creștere a securității energetice a țării, de dezvoltare durabilă și
cu asigurarea unui nivel corespunzător de competitivitate (Ministerul Energiei 2016).
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3.3. Proiectele prioritare în Comuna Ghelința

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


după funcțiile localității (producător, distribuitor și consumator de energie, reglementator al
serviciilor public și promotorul al populației locale);



după sectoare (educație, sănătate, cultură, industria lemnului, etc.);



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.).

Pentru orizontul de timp 2020-2023 Comuna Ghelința are în plan realizarea următoarelor proiecte:


extinderea unei grădiniţe şi a unei creşe cu program prelungit;



modernizarea străzilor comunale și poduri;



dezvoltarea de proiecte intercomunale, prin ogranizarea ADI-uri;



dotarea clădirii primăriei cu sistem PV solar (fotovoltaic);



reabilitarea clădirilor publice în Comuna Ghelința;



finalizarea proiectului cu sistemul de apă în Comuna Ghelința;



finalizarea sistemului de canalizare în Comuna Ghelința;



înființarea stației de epurare în Comuna Ghelința și punerea în funcție;



amenajarea de spaţii verzi, parcuri şi locuri de joacă;



modernizarea și informatizarea reţelei de iluminat public (iluminat inteligent);



imbunătățirea vieții socio-culturale prin modernizarea sau extinderea obiectelor de infrastructură
socială (creare complex sportiv, reabilitarea și modernizarea căminului cultural, centru de zi pentru
persoanele vârstnici, cabinet medical, etc.)



îmbunătățirea calității vieții a locuitorilor din Comuna Ghelința cu diferite proiecte culturale,
atragerea de investitori și crearea de noi locuri de muncă, promovarea tradițiilor culturale, idei
creative pentru integrarea rromilor în viața socială a comunei, etc.)
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Creșterea disponibilității comunei față de copii prin realizarea unor proiecte specifice pentru copii și
tineri (spații adecvate pentru desfășurarea activităților sportive, locuri de joacă, școală, parcuri, centru
pentru copii și tineret, etc.).

În concluzie, dacă din punctul de vedere al dezvoltării durabile, apropierea Comunei Ghelința de
Municipiul Târgu Secuiesc are inpacte pozitive (creştere a populaţiei, dezvoltare economică, socială și
culturală), dar fiind departe de la zonele metropolitane mari, Ghelința are posibilitatea să realizeze o
dezvoltare mai solidă și durabilă. Din punctul de vedere al Programului de Îmbunătăţire al Eficienţei
Energetice-PIEE acest lucru are efecte pozitive, și anume lipsa presiunii traficului mare, creșterea
demografică rapidă și necontrolată, poluarea intensivă de către fabrici mari, creşterea rapidă a numărului
de maşini, etc. În Anexa 5 este prezentată o schemă integrată de formulare și dezvoltare a unui program
prioritar.

3.4. Mijloace financiare

Mijloacele financiare sunt diferite și se pot categoriza în următoarele grupuri:


Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul său: venituri proprii
din taxe și impozite locale, activități de afaceri, privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la
bugetul de stat;



Mijloace procurate din surse externe, rambursabile: creditele, parteneriatele public-privat, concesiuni
și leasing, de diferite scheme de finanțare cu a treia parte, etc.



Mijloace financiare nerambursabile: fonduri naționale și europene, respectiv internaționale

Pentru a putea utiliza oportunitățile de finanțare externă pentru programele de eficiență energetică
administrația locala ar trebui să ia în considerare și să cunoască procedurile pentru multiplele instrumente
financiare disponibile în țară, precum și cu schemele financiare inovative folosite la scară largă în practica
internațională. Printre acestea se numără de exemplu:
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Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului.



Emiterea de obligațiuni municipale special, de exemplu taxa de poluare.



Utilizarea de credite comerciale.



Leasing pentru echipamente.



Scheme ESCO



contract de performanta



Parteneriat public-privat (PPP)



concesiune, etc.

În ceea ce priveşte cadrul financiar în susţinerea implementării politicii locale de energie și mediu, Comuna
Ghelința s-a identificat și utilizează următoarele surse de finanţare:
•

Bugetul local (fie sub formă directă fie indirect, sub forma unor cofinanțare;

•

Fonduri guvernamentale cu destinaţie specială pentru susţinerea de proiecte privind: reabilitarea
blocurilor de locuinţe, introducerea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea de proiecte de
infrastructură (investiţii de la bugetul naţional);

•

Fonduri europene structurale (aferente Programului Operaţional Regional-POR, LEADER sau POIM);

•

Programul de cooperare Danube Transnational Programme

•

Bugetul privat al locuitorilor Comunei Ghelința;

•

Investiții cu surse atrase de la terți: Granturi Norvegiene,

•

Investiții cu surse atrase de la terți: Programul de Cooperare Elvețiano-Român,

Proiectele și activităţile propuse în PIEE Comuna Ghelința sunt în conformitate cu obiectivele și priorităţile
aprobate de Consiliul Local al Comuna Ghelința. Activităţile şi proiectele sunt prezentate, de asemenea,
din punctul de vedere al celor patru funcţii îndeplinite de municipalitate pe probleme de energie,
respectiv: consumator; producător; reglementator; factor motivator.
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4. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE
CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE

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:
•

starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din PIEE;

•

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.
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.
Măsurile de monitorizare pentru Comuna Ghelința sunt asigurate de o firmă de consultanță, având în
vedere că Comuna Ghelința nu are capacitate de a susține un grup de lucru special pentru elaborarea,
implementarea, monitorizarea și raportarea PIEE al Comunei Ghelința. Firma respectivă va ocupa în
continuare, în conformitate cu metodologia de implementare a managementului de proiect, astfel:
•

Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv.

•

Stabilirea responsabilităţilor în derularea proiectelor, în funcţie de modalitatea de finanţare şi de
atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală.

•

Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a sarcinilor.

•

Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor.
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Prezentarea de rapoarte periodice, conform cerinţelor Legea 121/2014 privind eficiența energetică,
privind stadiul de implementare a sarcinilor şi a termenelor de îndeplinire. Pentru descrierea măsurilor de
eficiență energetică implementate se va completa Tabelul 32 iar Anexa 6 se completează cu detalii mai
ample și precise.

TABEL 32 DESCRIEREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ IMPLEMENTATE
Sector consum
Clădiri şi instalaţii
aferente (clădiri
publice locale)

Măsuri de
Val. estimată Fonduri
Indicator
economie de
(calculata) a necesare Sursa de finanțare
(MWh/an)
energie(1)
ec. En (RON) (RON)
(MWh/an)
30.000
500.000 Mixt: buget local

Clădiri din sectorul
terţiar, clădiri
rezidenţiale

(MWh/an)

50.000

Iluminat public

(MWh/an)

50.000

Transport (flota
intituțiilor publice
locală, transport
privat și comercial)
Sistem de colectare
selectiva a deseurilor

(MWh/an)

5.000

(MWh/an)

-

și fonduri
nerambursabile
1.000.000 Mixt: buget
privat și fonduri
nerambursabile
500.000 Mixt: buget local
și fonduri
nerambursabile
250.000 Mixt: buget local
și fonduri
nerambursabile
150.000 Mixt: buget local

Perioada de
aplicare
2020-2023

2020-2030

2019-2020

2020-2023

2020-2023

și fonduri
nerambursabile

(MWh/an)
1000
2.000
Buget local
2020-2023
Planificare urbană
(MWh/an)
50.000
2020-2025
Comunicare (servicii
Mixt: buget local
de asistenţă tehnică
și fonduri
și consultare, suport
nerambursabile
financiar și subvenţii,
campanii de
informare şi
conştientizare,
sesiuni de instruire)
1
se recomandă realizarea unor anexe cu descrierea mai detaliată a măsurilor propuse, eventual cu linkuri pentru detalii de interes pentru potențiali investitori
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Anexe

Anexa 1. Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic
NIVEL

ORGANIZARE
Manager energetic

1
Nici unul desemnat

Compartiment specializat EE
Politica Energetică

Nici unul desemnat
Fără politică energetică

Răspundere privind consumul de
Fără răspundere, fără buget
energie
PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE a EFICIENȚEI ENERGETICE
Colectare informații / dezvoltare
Colectare limitată
sistem bază de date
Documentație
Nu sunt disponibile planuri, manuale,
schițe pentru clădiri și echipamente
Benchmarking
Performanța energetică a sistemelor și
echipamentelor nu sunt evaluate
Evaluare tehnică
Nu exista analize tehnice
Bune practici
Nu au fost identificate
CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE a EFICIENȚEI ENERGETICE
Obiective Potențial
Obiectivele de reducere a consumului
de energie nu au fost stabilite
Îmbunătățirea planurilor existente de
Nu este prevăzută îmbunătățirea
eficiență energetică
planurilor existente de eficiență
energetică
Roluri și Resurse
Nu sunt abordate, sau sunt abordate
sporadic
Integrare analiză energetică
Impactul energiei nu este considerat.
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE a EFICIENȚEI ENERGETICE
Planul de comunicare
Planul nu este dezvoltat.
Conștientizarea eficienței energetice
Nu exista
Consolidare competențe personal
Gestionarea Contractelor

Nu există
Contractele cu furnizorii de utilități
sunt reînnoite automat, fără analiză.

Stimulente
Nu există
Monitorizarea și Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Monitorizarea rezultatelor
Nu există
Revizuirea Planului de Acțiune
Nu există

2
Atribuții desemnate, dar nu împuternicite 20-40%
din timp este dedicat energiei
Activitate sporadică
Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare

3
Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității

Răspundere sporadica, estimări folosite in alocarea
bugetelor

Echipa activă ce coordonează programe de eficiență energetică
Politica organizaționala sprijinită la nivel de municipalitate. Toți angajații sunt înștiințați de obiective
și responsabilități
Principalii consumatori sunt contorizați separat. Fiecare entitate are răspundere totala in ceea ce
privește consumul de energie

Se verifică facturile la energie/ fără sistem de bază
de date
Există anumite documente și înregistrări..

Contorizare, analizare și raportare zilnica
Exista sistem de baza de date
Existenta documentație pentru clădire și echipament pentru punere în funcțiune

Evaluări limitate ale funcțiilor specifice ale
municipalități
Analize limitate din partea furnizorilor
Monitorizări rare

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performanță energetică

Nedefinit. Conștientizare mică a obiectivelor
energetice de către alții în afara echipei de energie
Există planuri de eficiență energetică

Potențial definit prin experiență sau evaluări.

Sprijin redus din programele organizației

Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate.

Deciziile cu impact energetic sunt considerate
numai pe bază de costuri reduse

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiții. Se
aplică durata ciclului de viață in analiza investiției

Comunicări periodice pentru proiecte.
Campanii ocazionale de conștientizare a eficienței
energetice.
Cursuri pentru persoanele cheie.
Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Toate părțile interesate sunt abordate în mod regulat.
Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea inițiativelor de organizare.

Cunoștințe limitate a programelor de stimulente.

Stimulente oferite la nivel regional și național.

Comparații istorice, raportări sporadice
Revizuire informala asupra progresului.

Rezultatele raportate managementului organizațional
Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practici
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Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa formată din experți interni și externi.
Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de date interne și a altor documente

Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea deplină cu liniile directoare și
obiectivele organizației

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.
Există politică de achiziții eficiente energetic .. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.
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Anexa 2 Fișă de prezentare energetică a Comunei Ghelința
TABEL 33 ENERGIE ELECTRICĂ
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic

Non casnic

Total

 populație

MWh/an

3413

-

3413

 iluminat public

MWh/an

-

212

212

sector terțiar (creșe,
grădinițe, scoli, alte clădiri
publice, etc.)

MWh/an

150

150

 alimentare cu apă *

MWh/an

-

340

340

 transport local de călători

MWh/an

-

-

 consum aferent
pompajului de energie
termică*

MWh/an

400

0

-

400

TABEL 34 GAZE NATURALE
Destinația consumului

 populație

U.M.

Tipul consumatorului

MWh

Casnic

Non casnic

160

0

0

0

0

0

Total

160

(mii Nmc.)
 sector terțiar (creșe,
grădinițe, scoli, spitale, alte
clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați

MWh
(mii Nmc.)
MWh
(mii Nmc.)

Nota: În Comuna Ghelința nu există conexiune la rețea națională de gaze naturale, în gospodăriile sunt
consumatori care folosească butelia la aragaz pentru gătit, însă consumul este estimativ pentru anul
2018.
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TABEL 35 ENERGIA TERMICĂ – NU EXISTĂ DATE CENTRALIZATE, DATE SUNT ESTIMATIVE
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic

 populație

MWh

 sector terțiar (creșe
,grădinițe, scoli, , alte clădiri
publice și servicii, etc.)

MWh

Total

Non casnic

41766

41766
4500

4500

(1 Gcal=1,163 MWh)

46266

TABEL 36 BIOMASĂ, NU EXISTĂ DATE CENTRALIZATE, DATE SUNT ESTIMATIVE
Destinația consumului

U.M.

Total

 populație

to.

10500

 sector terțiar (creșe ,grădinițe, scoli, spitale,
alte clădiri publice, etc.)

to.

400

TABEL 37 CARBURANȚI (MOTORINĂ, BENZINĂ)
Destinația consumului

U.M.

Motorină

Benzină

 transport local de călători

to.

-

-

 serviciul public de salubritate

to.

-

-

TOTAL

Nota: În Comuna Ghelința nu există transport local de călători, iar serviciul public de salubritate este
rezolvat de către firma regională din județul Covasna, TEGA SA.
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Anexa 3 Indicatori sector rezidențial
În țările UE (Figura 36), consumul anual pe m2 pentru clădiri este cca 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/m 2 în Suedia și
Finlanda și ajungând la aprox. 170 kWh/m2 în Norvegia).

FIGURA 36 CONSUMUL DE ENERGIE PE M2 ÎN CLĂDIRI (ÎN 2009, CLIMAT NORMAL) – SURSA: (ODYSSEE-MURE 2012)

Evoluția eficienței energetice pentru încălzirea spațiilor este măsurată din reducerea anuală a
energiei utilizate pe m2.(Figura 37). În perioada 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
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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 37 CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE PE M2 CONSTRUIT - SURSA: ODYSSEE

Consumul de energie a crescut cu mai mult de 2% anual în jumătate dintre țările UE între 2000
și 2008 (1,7% media pe UE). (Figura 38). 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 2 țări baltice, 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.
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FIGURA 38 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)
(Figura 39). Aparatele electrocasnice includ, printre altele, frigiderele, mașinile de spălat,
echipamentele IT.

FIGURA 39 CONSUMUL DE ELECTRICITATE PE APARTAMENT PENTRU ELECTROCASNICE ȘI ILUMINAT
133

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința

Anexa 4 Indicatori sector transport
Pentru monitorizarea impactului transportului urban se pot folosi graficele de forma (Figura
40 și 41):

FIGURA 40 CONSUM SPECIFIC DE ENERGIE / PASAGER- KM
Sursa :Urban Transport and Energy Efficiency – Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

FIGURA 41 COMPARAŢIE ÎNTRE CONSUMUL SPECIFIC DE ENERGIE FUNCŢIE DE MODUL DE TRANSPORT, ÎN
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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 (Figura 42).

FIGURA 42 EVOLUȚIA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN TRANSPORTURI ÎN ȚĂRILE UE*
*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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Anexa 5 Etapele fundamentării proiectelor prioritare
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Anexa 6 Sinteza Programului de Îmbunatăţire a Eficienţei Energetice
Sector consum

ILUMINAT PUBLIC
Rutier
Pietonal

Măsuri de economie de
energie

Implementarea unui sistem de
iluminat public ecoeficient și
telegestiune de date.

Indicator
cantitativ

Val. estimată a
economiei de
energie [MWh/an]

Fonduri
necesare
[RON]

Sursa de
finanțare

Perioada
de
aplicare

410 stâlpi
dotat cu LEDuri

Reducere cu 147
MWh/an

514000

Mixt: buget propriu
și fonduri europene

2019-2020

Schimbare ferestre clasice cu
ferestre termoizolante

2 clădiri

Reducere consum 15
%, 50 MWh/an

30000 euro

2020-2023

Modificare încălzire cu sobe in
încălzire centrala termică

2 clădiri

Reducere consum 30 % 15000 euro
400 MWh/an

15% Buget local și
85% Fonduri
Norvegiene
15% Buget local și
85% Fonduri
Norvegiene

Reabilitarea clădiri
vane/robinete Înlocuire
conducte interioare
Curățare radiatoare

1 dispensar

Reducere consum 10 % 100000 euro
(20 MWh/an)

Buget local, Fonduri
Norvegiene

2020-2023

Arhitectural
Peisagistic
CLĂDIRI PUBLICE
Scoli,
creșă,
grădinița, etc.

Dispensar

Dotarea sistemului cu lămpi cu
LED-uri
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Înlocuire cazane pentru încălzire 1 școală,
căminul
cultural,
popicărie

Clădiri din domeniul Modernizare iluminat interior
educației
Clădiri social-culturale Modernizare căminul cultural

3 școli și o
grădiniță
1 cămin

Reducere consum 15 % 150000 euro
20 MWh/an la energie
electrice
Reducere costuri
pentru energie termică
30 %, 50 MWh/an
Reducere consum
20000 euro
10%, 20 MWh/an

Fonduri private
Fonduri Norvegiene

2020-2023

Fonduri private
Fonduri Norvegiene

2020-2023

Reducere consum 10 % 500000 euro
20 MWh/an

Buget local,
finanțare
nerambursabil
PNDR

2015

Programul de
reabilitare termică
Fonduri UE

2020-2025

SECTOR REZIDENTIAL
Blocuri de
locuințe

Sediul primăriei

Reabilitarea termică a pereților
exteriori;
• înlocuirea ferestrelor și a
ușilor existente, cu tâmplărie
performantă energetic;
•termo -hidroizolarea terasei/
termoizolarea planșeului peste
ultimul nivel;
• izolarea termică a planșeului
peste subsol
Punct informare populație

2 blocuri
Reducere consum en.
(10 ap)
termica 10%
și locuințe
(4000 MWh/an)
convenționale

1000000
euro

Broșuri
Pliante, etc

1000 euro

Reducere consum
casnic 1% (tep/an)
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ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
Puncte termice
Condominii

Introducere de schimbătoare de
căldura cu plăci
Introducere sisteme individuale
de contorizare conf. Lg 121,
art.10,11

-

TRANSPORT IN COMUN
Reabilitarea
drumurilor de pe raza
comunei Ghelința

Reabilitarea
drumul
județean 2,8 km, străzile
comunale 5 km și drumul
comunal 7 cu legătură cu
satul Harale 3,8 km
Întreținerea vehiculelor

11,6 km

COLECTARE DEȘEURI
139

1.500.000
euro

2018-2020

1000 euro

2020-2023
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Realizare grup centru de
colectare a deșeuri

UTILIZARE SURSE REGENERABILE
Panouri fotovoltaice 5kWp la
Energie electrică
Primăria Ghelința

Energie termică

Centrală biomasă pentru
încălzire și apă caldă
menajeră

1 centru

Reducere deșeuri
comunală

50000 euro

Buget local
Fonduri
Nerambursabile

2020-2023

1 sistem PV
solar

Producerea energie
electrică aproximativ
8 MWh/an, reducere
cu 50% consumul
energiei electrică la
Primăria Ghelința
Reducere consum de
lemn de foc cu 30%

10000 euro

Fonduri Leader GAL

2020

250000
euro

Buget local, Fonduri
Norvegiene

2020-2023

Primăria,
școala,
grădinița,
căminul
cultural,
dispensar,
popicărie
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