
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

HOTARARE

privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice pentru
localitatea Chiajna, judetul llfov

Consiliul Local al comunei Chiajna, jude! Ilfov intrunit in sedinld ordinard in
data de 21.12.2018:
Avdnd in vedere:

- referatul nr. 43224114.02.2018 intocmit de secretarul comunei Chiajna;

- expunerea de motive nr.43230114.02.2018, a primarului comunei Chiajna;
- prevederile Legii nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienfa energeticd, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ,,b", alin.(4), lit. ,,e" si ,,f' precum si ale

art.45 si art. 115 alin (l) lit b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARARE

Art. I Se aprobd Programul de imbunatatire a eficientei energetice pentru
localitatea Chiajna, judetul llfov.

Art. 2 Primarul comunei Chiajna
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

prin aparatul de specialitate va duce la

Art. 3 Prezenta hotdrAre se comunicd lnstitutiei Prefectului jude{ Ilfov in vederea
exercitdrii controlului cu privire la legalitate gi se aduce la cunogtinld publicd prin grija
secretarului comunei Chiaina.

PRE$EDTNTE DE SEDtNTA. CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR.

NAE |ONEF FLORTN

llr-

Nr. z )121.12.2018
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• Anexa 6 - Sinteza programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice   pg.42 

1. CADRUL LEGISLATIV EFICIENTĂ ENERGETICĂ 

1.1 Legea nr. 121/ 2014 privind eficienţa energetică 

  În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 alin.(12), alin.(13) şi alin.(14) sunt 

prevăzute următoarele obligaţii : 

 „(12) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 

de locuitori au obligaţia sa întocmească programe de îmbunătăţire a eficientei energetice in care 

include masuri pe termen scurt şi masuri pe termen de 3-6 ani. 

 (13) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 

de locuitori au obligaţia: 

a) sa întocmească programe de îmbunătăţire a eficientei energetice in care includ masuri pe 

termenscurt si masuri pe termen de 3-6 ani; 

b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei in vigoare sau sa încheie un 

contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in condiţiile legii sau cu o 

persoanajuridica prestatoare de servicii energetice agreata in condiţiile legii. 

 (14) Programele de îmbunătăţire a eficientei energetice prevăzute la alin. (12) si alin. (13) lit. 

a) se elaborează in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienta 

Energetica si se transmit Departamentului pentru Eficienta Energetica pana la 30 septembrie a 

anului in care au fost elaborate." 

In conformitate cu prevederile art. 7alin. (1) : 

  „Administraţiile publice centrale achiziţionează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu 

performante înalte de eficienta energetica, in măsura in care aceasta achiziţie corespunde 

cerinţelorde eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, viabilitate sporita, conformitate 

tehnica, precumsi unui nivel suficient de concurenta, astfel cum este prevăzut in anexa nr. 1." 

1.2 HG nr. 1460/2008 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României – 

Orizonturi2013-2020-2030 

1.3 HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 - 2020, actualizată pentru 

perioada 2011- 2020 

1.4 HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie 

termică 

1.5 Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată 

1.6 O.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

1.7. Legea 121/2014 privind eficienta energetica 
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1.8. OG 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 

performanţa energetică a clădirilor. 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII 

Conducerea institutiei: 

 PRIMAR          -    MINEA MIRCEA  

 VICEPRIMAR   -     OFITERU STEFAN LAURENTIU 

 SECRETAR      -     NAE IONEL FLORIN 

 

Date de contact: 

 

Comuna Chiajna, judeţul Ilfov , cod poştal 077040 

Str. Păcii, Nr.75 

Telefon: 021-4361122; Fax: 021-4361144 

 

2.1. Coordonate generale 

Chiajna este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Ilfov, Muntenia, România. 

Situată în partea de nord-vest a municipiului București, în continuarea cartierului Militari, 

comuna Chiajna s-a dezvoltat pe malul drept al râului Dâmbovița. Este străbătută de șoseaua de 

centură a municipiului București, iar autostrada București–Pitești începe pe teritoriul ei. Satele 

comunei sunt însă deservite de șoseaua județeană DJ601A, care duce înspre est la București 

(cartierul Militari), și spre nord-vest la Dragomirești-Vale și mai departe în județul Giurgiu la 

Joița și în județul Dâmbovița la Brezoaele, Slobozia Moară (DN7), terminându-se în DN71 la 

Răcari.Prima atestare documentară a satului Chiajna există din 1787, când se menţionează în 

relaţie cu arderea palatului Constantin Ipsilanti de pe moşia Cotroceanca. 

Comuna Chiajna are în componență 3 sate și anume:  

• Chiajna – sat de resedinta 

• Dudu 
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• Rosu 

. 

Din punct de vedere geografic aceasta se plaseaza in zona de relief a Campiei Romane, 

compartimentul Campia Vlasiei, subcompartimentul Campia Bucurestilor, local lunca raului 

Dambovita. Este marginita pe trei laturi (nord, vest si sud) de largi coridoare de lunca (Arges si 

Ialomita), sau de campii de subsidenta de tipul luncilor (campia Titu, Gherghita si Sarata), are o 

altitudine medie de 118,00 m, in lunca raului Dambovita (Comuna Cernica). 

Comuna se invecineaza: 

-la nord cu comuna Chitila si municipiul Bucuresti; 

-la est cu municipiul Bucuresti; 

-la sud cu municipiul Bucuresti si comuna Domnesti; 

-la vest cu comunele Ciorogarla si Dradomiresti-Deal. 

Suprafata: 1651  ha 

Intravilan: 1632 ha 

Extravilan: 19 ha 

Populatie: 14300 

Gospodarii: 4500 

Nr. locuinte: 4900 

Nr. gradinite: 2 

Nr. scoli: 2 

Nr. Licee: 1 
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Fondul funciar al comunei Chiajna are o suprafaţă totală de teren agricol şi neagricol de 

8.045 ha: 

a) terenuri agricole – 4146 ha, din care: 

• terenuri arabile: 434 ha; 

• păşuni: 1373 ha; 

• fâneţe: 1034 ha; 

• livezi: 1305 ha; 

b) terenuri neagricole – 3899 ha, din care: 

• păduri şi alte terenuri forestiere: 3192 ha; 

• terenuri cu ape: 64 ha; 

• căi de comunicaţie şi căi ferate: 119 ha; 

• terenuri ocupate cu construcţii şi curţi: 263 ha; 

• terenuri degradate şi neproductive: 261 ha. 

 

Întreprinzători locali importanţi: 

Ca unitati reprezentative in sectorul tertiar, se mentioneaza: restaurantele, cofetaria, farmacia, 

service auto (AUSBOURG), centre logistice (EUROPOLIS PARK), reprezentante ale unor mari 

firme de transport auto (IVECO), supermarketuri (CARREFOUR), parcuri acvatice de distracie, 

etc.  

In tabelul de mai jos sunt evidentiate cateva din unitatile mai importante din sectorul tertiar de pe 

raza comunei: 
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Activitati economice principale: 

Activităţi industriale: 10% 

Activităţi comerciale: 70% 

Servicii: 20% 

Evenimente locale: 

Ziua comunei Chiajna - 15 noiembrie 

Activităţi sportive - clubul Concordia-Chiajna 

Prima vineri după Paşti - Hramul Bisericii "Izvorul Tamaduirii" - Roşu 

Hramul Bisericii "Sfântul Gheorghe" - Dudu - 23 aprilie 

Hramul Bisericii "Sfântul Nicolae" - Chiajna - 6 decembrie 
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Obiective turistice: 

• Parc zoologic Chiajna 

• Parc comunal Chiajna 

• Parc agrement Magic Word 

• Mănăstirea "Doamna Chiajna" 

• Pădurea Roşu 

• Lacul Morii 

• LuncaRâuluiDâmboviţa 

 

2.2.  Aspecte organizaționale   

 

2.2.1 Coordonarea și structurile responsabile pentru punerea în aplicare a PIEE-2020 

Punerea în aplicare a PIEE- 2020 presupune implicarea și colaborarea mai multor instituții 

respectiv: 

• Primarul comunei Chiajna; 

• Manager energetic pentru localitati atestat ANRE 

• Directorii serviciilor comunitare de utilitate publică sub autoritatea Consiliului Local 

care se regăsesc cu proiecte/lucrării în PIEE- 2020 

• Resposabil din partea Primariei privind monitorizarea și implementarea PIEE- 2020 

• Parteneri externi – autorități de management și organisme intermediare; agenții 

executive coordonatoare ale diferitelor programe europene specifice domeniilor: energie, 

transport și protecția mediului. 

 

În scopul monitorizării întregului proces de punere în aplicare a acțiunilor a analizei 

rezultatelor PIEE- 2020, precum și aplicarii prevederilor Legii  nr.121/2014 -  privind eficiența 

energetică, Consiliul Local al comunei Chiajna desemnează un responsabil din cadrul 

departamentului tehnic al primăriei . 

Cele mai  importante sarcini ale structurii de monitorizare: 

• Realizarea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice  în care se includ măsuri 

pe termen scurt și măsuri pe termen de (3-6 ani)  - în cooperare cu unitățile de punere în 

aplicare a sarcinilor individuale. 

• Control și ajustarea, dacă este necesar, a PIEE-2020 în ceea ce privește realizarea 

obiectivelor până în 2020. 
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• Monitorizarea îndeplinirii acțiunilor din Programul adoptat. 

• Pregătirea de rapoarte privind punerea în aplicare  a PIEE-2020. 

• Înformarea opiniei publice asupra rezultatelor obișinute și consolidare a sprijinului public 

pentru acțiunile puse în aplicare. 

 

Proiectele si activitatile propuse in PIEE-2020 sunt în conformitate cu obiectivele si prioritatile 

aprobate de Consiliul Local al comunei Chiajna. 

Activitățiile și proiectele sunt prezentate, de asemenea, din punctul de vedere al celor patru 

funcții îndeplinite de comuna pe probleme de energie, respectiv: 

• consumator 

• producător 

• reglementator 

• factor motivator 

 

2.2.2  Managementul energetic 

 

Măsurile generale și sarcinile specifice vor fi puse în aplicare de către diversele direcții de 

specialitate din cadrul autorității locale . 

 

Primăria comunei Chiajna, prin 

• Biroul Tehnic 

• Direcție Economică 

• Seviciul Urbanism 

 

Nivelul actual de performanță al managementului energetic este prezentat în Anexa nr.1  

 

2.3.  Consumuri energetice  publice și rezidențiale 

 

Anul de referință pentru consumul final de energie de pe teritoriu administrativ al autorității 

locale este anul 2017, an pentru care sunt disponibile cele mai cuprinzătoare date. 

 

Domeniile în care  au fost inventariate consumurile de energie: 

• clădiri, sector terțiar, populație 

 

Sinteza consumurilor energetice locale este  prezentată în Anexa nr.2 . 
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 2.4   Condiții climatice 

Clima este temperat-continentală cu particularității montane, caracterizată prin ierni lungi cu 

temperaturi scăzute,  mai rece decât zona adiacentă a depresiunii Brașovului, și veri cu medii 

specific zonei de depresiune. 

 

a. Temperatura medie anuală a suprafetei solului - 7,8ºC 

b. Temperaturile extreme minime ale suprafetei solului -    -31,0ºC 

c. Amplitudinea medie anuală a temperaturii suprafetei solului - 24ºC 

d. Temperatura medie anuală a aerului - 7,1ºC 

e. Temperaturile anuale maxime ale aerului - 18,6ºC 

f. Temperaturile anuale minime extreme ale aerului -  -35,2ºC 

g. Frecventa vântului pe directii 

i. Directia generală a vântului este orientată dinspre zona montană spre câmpie în 

cea maimare parte a anului, aproximativ 55% din timp. Pe directii, dominanta nu 

depaseste 30% din cazuri. În cursul anului se mentin aceleasi directii dominante 

atât la nivel lunar cât sianotimpual. 

h. Viteza vântului se mentine in jur de 5.2 m/s SE 

i. Umezeala relativă a aerului - Valori medii anuale – 80% 

j. Durata anuala de stralucire a soarelui - 1985,6 ore (5.44 ore/zi) 

k. Stratul de zapada -  Durata medie a stratului de zăpadă din timpul unui an este de 134 zile 

i.   Grosimea medie a stratului de zapada din timpul unui an este de 9 cm. 

 2.5  Date privind evoluția populația și a fondului de locuințe 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Chiajna era de 14.259 

de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

8.009 locuitori, iar în 2018 populaţia comunei a ajuns la 19.793 locuitori. Majoritatea locuitorilor 

sunt români (90,88%). Pentru 8,26% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din 

punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (89,64%). Pentru 8,5% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

                                                                                                                                 * Date  recensământ 2002 
                                                                                                                                      ** DJS Buzau, Primăria Chiajna,  date recensamant 2011 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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Din punct de vedere al numărului de gospodării existente, situaţia se prezintă astfel:                                     

Comuna Chiajna prezintă o mixtură de caracteristici urbane și rurale, cu o zonă de locuințe 

distribuite în zona centrală și locuințe individuale pe toată suprafața acesteia și a satelor 

adiacente. Locuințele din comuna dar și din satele adiacente sunt dispersate, având gospodării cu 

structură semi-urbană și rurală. Numărul locuintelor conventionale, conform Strategiei de 

Dezvoltare Locala  este de 5814, dintre care   22 de unității locative  aflate în proprietatea 

publică.   
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În comuna Chiajna cca 97% din unitățile locative existente sunt în proprietate privată, în mare 

majoritatea locuințe  individuale, în regim de constructie P sau P+1, 

 

Principalii consumatori publici ai  orașului sunt structurații astfel: 

 

Nr. 

crt

.  

Denumire instituţie Adresă Suprafaţă 

construită 

desfăşurată(mp) 

1 Şcola generală „Alexandru 

Odobescu” -  

loc. Chiajna, str. Păcii nr. 72 1646 

2 Complex Sportiv Chiajna loc. Chiajna, str. Dr. Gării nr. 1-

3 

2628 

3 Anexa Sală de sport -  Complex 

Sportiv 

loc. Chiajna, str. Dr. Gării nr. 1-

3 

1060 

4 Corp legătură- Anexa Sală de sport loc. Chiajna, str. Dr. Gării nr. 1-

3 

246 

5 Hotel cazare sportivi loc. Chiajna, str. Dr. Gării nr. 1-

3 

1980 

6 Sediu Primăria Chiajna loc. Chiajna, str. Păcii nr. 75 915 

7 Sediu Poliţia Locală loc. Chiajna, str. Păcii nr. 75 59 

8 Sediu evidenţa populaţiei loc. Chiajna, str. Păcii nr. 75 106 

9 Clădire administrativă (Arhiva) loc. Chiajna, str. Păcii nr. 72 274 

10 Grup tehnologic „Doamna Chiajna” Sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 90-92 

2285 

11 Sală de sport Grup tehnologic 

„Doamna Chiajna” 

Sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 90-92 

1315 

12 Clădire vestiare Stadion Roşu Sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 90-92 

763 

13 Clădire Administraţie Grup 

tehnologic „Doamna Chiajna” 

Sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 90-92 

281 

14 Policlinica Chiajna Sat Roşu,  str. 1 Decembrie 1918 1385,43 

15 Dispensar Uman Roşu Sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 51 

563 

16 Gradinita sat Rosu Sat Roşu 2700 

17 Gradinita Chiajna  1153 

18 Sala festivităţi- Primăria Chiajna Loc. Chiajna 3273 
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19 Dispensar Uman Chiajna Str. Eroului 900 

20 Şcoala generală nr.158 Roşu Sat Roşu 3697 

21 Şcoala generală nr.159 Chiajna Loc. Chiajna 5250 

22 Baza sportivă Roşu Sat Roşu 12960 

 TOTAL   45439,43 

  

➢ unități de învățământ : 2 

➢ grădiniţe 2 

➢ 1 sală de sport a grupului tehnologic „ Doamna Chiajna” 

➢ 1 complex sportiv Chiajna 

➢ 1 bază sportivă Roşu 

➢ 1 piață  

➢ 2 unităţi sanitare 

➢ 8 clădiri administrative 

➢ 1 hotel 

 

2.6   Asigurarea cu energie la nivel local 

2.6.1 Energie electrică;  

Alimentarea  cu energie electrică a comunei  se face din Sistemul energetic Național prin liniile 

electice de înaltă tensiune LEA 110KV. Sistemul de distribuție de 20KV este asigurat prin linii 

electrice aeriene și subterane.  Locurile de consum sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Pentru a putea integra noi facilități  în programul de iluminat stradal, a noi zone rezidențiale, 

spații destinate activitățiilor sportive și de recreare  sunt necesare investiții in rețelei electice, 

cresterea volumului de furnizare și deasemenea utilizarea tehnologiilor verzi, respectiv 

iluminatul cu becuri tip LED, ce reduce consumul cu până la 70%. 

Punctele de consum sunt prezentate mai jos: 

Nr.  

crt  NLC  Adresa loc de consum  Denumire loc consum  

1.  141733992 Str. Faleza Raul Dambovita, Chiajna Iluminat Public 

2.  141204377 Str. Padurii 14A, Rosu Iluminat Public 

3.  141204399 Drumul Garii 1A, Chiajna Iluminat Public-Chiajna 

4.  141204401 Str. General Praporgescu 27A, Chiajna Iluminat Public-Rosu 

5.  141204388 Str. Rezervelor 49A. Chiajna Iluminat Public-Rosu 

6.  141204412 Str. Nicolae Iorga 21A, Chiajna Iluminat Public-Chiajna 

7.  141603875 Str. Apeductului 999, Chiajna Extindere Retea    Iluminat 
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8.  400859152 Str. 1 decembrie 1918 8888, Chiajna Iluminat 

9.  400858858 Str. 16 Februarie 8888, Chiajna Iluminat 

10.  400858735 Str. Caporal Pipercu 8888, Chiajna Iluminat 

11.  401067772 Drumul Garii 1 -PTA 2371, Chiajna Iluminat 

12.  400858959 Str. Ochiul Boului 8888. Chiajna Iluminat 

13.  400858601 Str. Sperantei 1, Dudu Iluminat 

14.  400857756 Str. Rosu 8888, Chiajna Iluminat 

15.  400857655 Str. Sfantul Nicolae 8888, Chiajna Iluminat 

16.  400857644 Str. Vlad Tepes 8888, Chiajna Iluminat 

17.  141619490 Str. Salcamilor 999, Chiajna Iluminat 

18.  400858869 Intrarea Eroului 8888, Chiajna Iluminat 

19.  400857734 Intrarea Republicii 92, Rosu Iluminat Public 

20.  141667831 Intrarea Nicolae Iorga, Chiajna Iluminat Public 

21.  141840924 Str. Orhideelor, Dudu Iluminat Public 

22.  141608724 Str. Apeductului 999, Chiajna Iluminat Public 

23.  400858724 Intrarea Alexandru Ioan Cuza 8888, Rosu Iluminat Public 

24.  400859354 Intrarea Eroului 198, Chiajna Parc + iluminat parc 

25.  141433562 Str. Preot Sebe Costin 48A, Chiajna Statie pompare ilfov chiajna 

26.  141180325 Str. General Praporgescu 999, Rosu 

Consiliul Local Chiajna st. 

Pompare 

27.  141180347 Str. Crinului 999, Rosu 

Consiliul Local Chiajna st. 

Pompare 

28.  141806566 Str. Bacriului, Chiajna Punct De Aprindere 

29.  141415315 Drumul Garii Nr. 1BIS, Chiajna 

Consiliul Local Chiajna teren 

sport+baza 

30.  141419151 Drumul Garii Nr. 1A, Chiajna 

Nocturna Stadion "Concordia 

Chiajna" 

31.  400993050 Str. 1 decembrie nr. 2, chiajna Statie pompare 

32.  400955069 Str. 1 decembrie 1918 92, Rosu Vestiare sala sport 

33.  141437601 Str. 1 decembrie 1918 91-92 Spatiu 1, Rosu Spatiu Comercial Ilfov Rosu 

34.  141437612 Str. 1 decembrie 1918 91-92 Spatiu 2, Rosu Spatiu Comercial Ilfov Rosu 

35.  400857745 Str. 1 decembrie 90, Chiajna Sala Sport 

36.  141203905 Str. Stefan Cel Mare 92A, Chiajna Ilfov, Chiajna-statie pompare 6 

37.  400857633 Intrarea Pacii 72, Chiajna Scoala Odobescu 

38.  400857622 Intrarea Pacii 75, Chiajna Primarie 

39.  400943369 Str. 1 decembrie 1918 , nr.92, Rosu Liceu  

40.  400990147 Str. Ion Luca Caragiale 72, Dudu Statie Pompare 

41.  401074028 Drumul Garii 1, Chiajna Stadion 

42.  141191833 Str. Stefan Cel Mare 2A, Chiajna Ilfov, Chiajna-statie pompare 5 
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43.  141191855 Str. Mihai Eminescu 1A, Rosu Ilfov, Rosu-statie pompare 7 

44.  141191844 str. Narciselor 27A, Rosu Statie de pompare nr 8 

 

Consumul de energie electrică pe tipuri de consumatori pus la dispoziţie de E-Distribuţie 

Muntenia SA este prezentat mai jos: 

 

Energie activă ( MWh) 

AN 2015 2016 2017 

Consumatori casnici 25.900,895 30674,291 41770,499 

Consum Institutional 3241,725 2558,150 3194,108 

Învăţământ 83,061 90,195 102,253 

Iluminat public 550 570 580 

Societăţi private 58809,629 59939,691 75319,303 

TOTAL 88585,31 93832,327 120966.16 

                          

                              

 

 



                                                      

                                                      

 

ROMANIA 

COMUNA CHIAJNA 
Jud. Ilfov, cod 077040 

                Tel. : 021-4361122; Fax : 021-4361144 
        URL: http://www.primariachiajna.ro 

 
                                                      

  

                                                     

 

16 
 

2.6.2  Energie termică: 

In localitatea Chiajna, alimentarea cu energie termica a consumatorilor se realizeaza in prezent in 

mai multe moduri:  

  a) incalzire cu sobe cu combustibil solid (lemne, carbuni) -10% din populaţie;                       

  b) centrale termice pe combustibil gazos sau lichid-90%  

   Nu exista alimentare cu energie termica in sistem unitar pe raza comunei 

   HARGAZ HARGHITA este concesionarul contractului de furnizare gaze pe teritoriul comunei 

Chiajna. Reteaua de alimentare cu gaze natural asigura alimentarea in cele trei sate ale comunei .       

2.6.3 - Alimentare cu apă și rețeaua de canalizare 

Furnizorul de apă al comunei, pentru aproximativ 280 de gospodării este SC APA NOVA S A  

O problemă majoră o reprezintă însă faptul că această reţea are un grad avansat de uzură, 

circa 50% din conductele de alimentare având un grad de uzură de aproximativ 75%. 

În acest context, acest aspect trebuie să se afle în atenţia autorităţilor locale, existând 

necesitatea atât a reabilitării actualului sistem de alimentare cu apă, cât şi a extinderii acestuia în 

celelalte sate care nu beneficiază de acest serviciu, lucrări ce pot fi finanţate din fonduri 

europene. 

 

Canalizare 

In ceea ce priveste canalizarea, comuna Chiajna, beneficiaza in parte de un sistem de 

canalizare centralizat proprietate a administratiei locale. Concesionarul serviciului de canalizare 

este S.C. ROCO INSTAL. 

Şi în acest caz, problema reabilitării sistemului de canalizare existent, a extinderii acestuia, 

dar şi a realizării de noi sisteme în celelalte localităţi trebuie să constituie o prioritate a autorităţilor 

locale în sensul realizării unor proiecte adecvate, ce pot fi finanţate din fonduri europene 

nerambursabile. 

Mai precizăm că, în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate în localităţile cu aglomerări de peste 2000 locuitori echivalenţi, trebuie să 

existe staţie de epurare cu tratare secundară a apelor uzate, realizarea întregii reţele de alimentare 

cu apă, a celei de canalizare şi utilarea corespunzătoare a acestora înscriindu-se, din această 

perspectivă, ca principale probleme de rezolvat în viitorul apropiat. De asemenea, prezenţa 

apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major pentru 

sănătatea populaţiei şi conduce la degradarea mediului înconjurător. 
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2.6.4 . -  Transport public: 

Localitatea este traversata  drumul judetean DJ 601A care face legatura cu Bucurestiul prin b-dul 

Uverturii si cu Soseaua de centura a Bucurestiului. Aceasta din urma leaga comuna Chiajna de 

autostrada A1 si face legatura cu comunele: Domnesti, Dragomiresti-Vale, Chitila si din Chitila 

cu Bucurestiul   cu Buftea si mai departe cu Targoviste sau cu Pitestiul; și spre nord-

vest de Joița (județul Giurgiu) și mai departe în județul Dâmbovița de Brezoaele, Slobozia 

Moară (unde se intersectează cu DN7), terminându-se la Răcari în DN71. 

În nordul comunei, pe limita administrativ – teritorială de găseşte DN 2, Autostrada Bucureşti – 

Piteşti. Ambele căi de comunicații sunt de interes național și internațională fiind părți ale 

culoarelor IV și IX Pan-europene și vor avea valori ale traficului ridicate. 

In comuna Chiajna exista si cai de comunicatie feroviara si anume calea ferata dubla, 

electrificata, Bucuresti-Craiova, deservita de statia c.f. Chiajna si linia c.f de centura a 

Bucurestiului, cu ramificatie spre Giurgiu 

În comuna Chiajna transportul public este realizat de linia nr 46, administrată de primăria 

capitalei Bucureşti şi două linii de maxi-taxi, administrate de o societate privată. 

Deplasarea cetăţenilor se realizează fie cu maşina proprie, fie cu transportul in regim de "taxi"; 

Pentru transportul elevilor primaria dispune de 2 microbuze școlare : 

-1  microbuze marca Mercedes Sprinter pentru ŞcoalaGimnazială A. Odobescu; 

-1 microbuz marca Iveco Dailz, pentru Liceul tehnologic Doamna Chiajna; 

Consumul de combustibil şi kilometrii parcurşi de către maşinile din dotarea primăriei sunt 

prezentate mai jos. 

AN KM PARCURŞI CARBURANT (l) 

2015 135.202 14.933 

2016 170.010 17.913 

2017 209.097 22.901 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Joi%C8%9Ba,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Brezoaele,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Slobozia_Moar%C4%83,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Slobozia_Moar%C4%83,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN7
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN71
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2.6.5    - Modul de gestionare a serviciilor de utilității publice 

Tabelul. 3. Gestiunea serviciilor publice 

Servicii  utilități  

publice 
Modul de gestionare a serviciului 

Indicatori de eficiență 

energetică stipulați  

prin contract 

 

Contract de delegare 

a gestiunii 

             Serviciului  public 

Gestiune directa 

prin departamentele 

primăriei 

        DA 

   Precizați 

  indicatorul 

NU 

Iluminat Public GETICA 95 COM SRL 

contract AVA174EM 02.08.2018 

- X - 

Alimentare cu  

apă si canalizare 

S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L., 

contract nr. 7020/02.08.2012 

- - X 
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Alimentare cu gaze HARGAZ HARGHITA GAZ SA 

contract nr.985/13.08.2018 

- - X 

Salubritate S.C.GEMAR PRODCOM S.R.L. - - X 

Măturat, spălat,întreţinere  

Căi publice 

S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L  - - X 

Transport public R.A.T.B - contract nr.4465/23.05.2017 

               - contract nr.4361/15.09.2016 

- - X 

Clădiri publice - X - X 

Clădiri individuale - X - X 

3.  SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI VIZIUNI PENTRU VIITOR – DATE STATISTICE 

Consumul total de energie este rezultatul consumurilor individuale care este, la rândul său, 

rezultatul unui număr mare de decizii individuale sau comune, private sau publice.   

O abordare completă a dezvoltării energetice locale necesită: 

• analiza utilizării energiei în alimentarea cu căldură și apă caldă; 

• analiza utilizării energiei la alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate; 

• analiza utilizării energiei la iluminatul public; 

3.1.  Date tehnice privind sistemul de iluminat public 

  Sistemul de iluminat public  al comunei Chiajna – iluminat rutier, cuprinde un număr de 

2060 stîlpi şi 2839 corpuri de iluminat; Sistemul de iluminat public  a fost modernizat  începând 

cu anul 2015 când au fost înlocuite corpurile de iluminat cu corpuri de tip led – lampi de 30 W. 

În prezent mai există 20 corpuri de iluminat de 75W cu vapori de sodiu.În perioada actuală este 

necesar efectuarea unui studiu economico-financiar riguros privind gestiunea directă sau 

indirectă a serviciului public, oportunitatea și necesitatea concesionării acestuia sau a încheierii 

de contracte de performanță energetică ( contracte tip ESCO). Consumurile privind iluminatul 

public în ultimii anii sunt prezentate mai jos.         

            Tabelul 4. - Consumurile privind iluminatul public în ultimii 3 ani 

 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual si va include valori din 2 ani precedenți          

                       An 

Indicator 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

30 oct. 2018 

Consum energie 

electrica (MWh/an) 

550 570 587 489 

Factura energie 

electrica (lei/an) 

332915 310878 338229,4 281761,8 
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Din cele prezentate se observa o usoara crestere a consumului si o fluctuatie a pretului datorita 

renegocierii contractului de furnizare a energiei electrice la nivelul primăriei .Cresterea 

consumului se datoreaza extinderii retelei de iluminat public. 
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3.2. Date tehnice privind  sectorul rezidențial 

3.2.1 Clădiri 

 Tabelul 5 - Consumurile privind sectorul rezidential 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Consumul de energie 

termica pentru încălzire pe 

tip de clădiri [kWh/an,m2] 

 

 
 

 

 

 

3.91 

Consumul total de energie 

termica :  

- Clădiri publice 

1779860 

- Locuințe 

 

Suprafața utila totală  

    -Clădiri publice 

Su=37.866mp 

- Locuințe 

Su=mp 

 

Consumul mediu de energie 

termica pentru încălzire  pe 

tip de locuințe 

[Gcal/an,m2](1) 

 

 

 

 

 

 

 

Consumul mediu de energie 

termica pe tip locuința  

-Apartament in bloc 

- Case individuale 

Suprafață utila medie pe 

tip de locuință 

Su=  

 

Su= 

Consumul de energie  de 

răcire pe tip de locuința cu 

aer condiționat [kWh] 

 Consum mediu de energie de 

răcire pe tip locuința  

- Apartament in bloc 

- Case individuale 

Suprafață utila medie 

răcită pe tip de locuință cu 

aer condiționat 

Consumul de energie 

încălzire apă pe locuitor(2) 

Gcal/an/ap 

 Consumul total de energie 

pentru încălzirea apei  

-Apartament in bloc 

-Case individuale 

Număr total locuitori  

 

Consumul de energie 

electrica, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

 

 

 

1.89 

 

Consumul total de energie 

electrica :  

- Clădiri publice 

860000 

- Locuințe 

 

Suprafața utila totală  

- Clădiri publice 

Su=37.866mp 

- Locuințe 

Su= 

Nota: Datele sunt puse la dispozitie de catre Primaria Chiajn;  tabelul se va actualiza anual 

Având în vedere insuficienţa informaţiilor transmise de către primărie, se propune completarea 

tabelului la actualizarea PPEE din 2019 .                          
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3.3. Date tehnice privind  cladirile publice 

Clădirile publice au fost împărțite după destinația lor în: 

• Instituții de învățământ ( creșe, grădinițe, școli generale, licee), 

• Săli de sport,  

• Clădiri administrative ( sediu Primărie, Bibliotecă orăseneaca, altele) 

• Spitale, Dispensare, etc. 

În clădirile administrative consumul de energie pentru anul 2017 se prezinta in tabelul de mai 

jos.  

Tabelul.6 . Consumurile de energie in cladirile administrative 

Tip clădire 
Nr. clădiri  

in  grup 

Total arie 

utilă 

Indicatori 

Consum  

energie  

electrică. 

(MWh/an) 

Consum  

Energie 

 Termica(1) 

(Gcal/an) 

Factura energie . 

(lei/an) 

electrica termica 

Spitale, Dispensare,Cabinete 

medici de  

familie 

 

2 

 

2373.69 

 

69.75 

 

153.07 

 

 

40189,95 

 

34169.75 

Școli, licee, 

creșe, grădinițe ,etc. 

4 13942.51 102.25 122.45 58916,45 27328.40 

Săli de sport,  

 

2 14078.33 387 918.41 222989,4 204962.98 

Clădiri administrative 

Sediu Primăriei, altele 

14 7471.66 301 336.75 173436,2 75153.09 

TOTAL 22 37866.19 860 1530.68 495532 341614.22 

 

NOTĂ : Tabelul este propus a se actualiza anual pentru „indicatori” 

Pentru clădirile care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) s-a luat în considerare consumul de 

combustibil aferent acestora în unități echivalente (Gcal/an) 

Informațiile privind consumurile energetice ale clădirilor publice de pe teritoriul administrativ al 

comunei Chiajna au fost puse la dispoziție de către Primăria comunei Chiajna. Deoarece 

informațiile privind locuințele particulare, suprafețe utile și consumurile acestora nu au fost 

primite, nu s-a putut efectua analiza consumurilor. Se propune ca pentru actualizarea PPEE din 

2019 aceste informații să fie solicitate din timp furnizorilor de utilități precum și Institutului de 

Statisică al jud. Ilfov. 
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3.4 Transport - În comuna Chiajna transportul public este realizat de linia nr 46, administrată de 

primăria capitalei Bucureşti şi două linii de maxi-taxi, administrate de o societate privată. 

Transportul elevilor se realizează cu 2 microbuze ale primăriei , asa cum s-a prezentat in 

cap.2.6.4.Km parcursi precum si consumul de carburant al maşinilor ce aparţin primăriei şi 

serviciilor publice subordonate  sunt prezentati grafic, mai jos 

AN Km parcursi Consum carburant (l) 

2015 135.202 14.932,82 

2016 170.010 17.913,31 

2017 209.097 22.901,05 

Oct. 2018 194.352 22.084 
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3.5. DESCRIERE SECTOARE DESEURI (inclusiv reciclabile) SI MATURAT CAI 

PUBLICE 

La ora actuală în comuna Chiajna gestionarea deșeurilor este realizată printr-un contract încheiat 

cu o societate de profil. Această societate se ocupă de colectarea deșeurilor, transportul și 

depozitarea acestora.  

Comuna nu dispune de un sistem propriu de colectare și nici de un punct de depozitare a 

deșeurilor.  

Pentru gestionarea in bune conditii a serviciului de salubritate si colectare gunoi menajer, 

operatorul S.C. GEMAR PRODCOM S.R.L. are în dotare un număr de : 

- 4175 buc. Euro-containere de 0.24 mc, 

- 273 buc. Euro-containere de 1.1 mc, 

- 4 camioane compactare 

- 1 automaturatoare MAN 

Deoarece societatea de salubritate nu a oferit informatiile solicitate, pentru calculul consumului 

de carburant s-au luat in considerare urmatoarele informatii: fiecare masina lucreaza cate 3 zile 
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/saptamana in regim de 8 ore/zi la un consum mediu de 7.4 l/ora.Astfel rezulta un consum mediu 

anual de 42.624 l motorina. Acest consum variaza in functie de nr. de curse efectuat de fiecare 

masina.  

 4. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE 

Programul de Imbunatatire a  Eficienței Energeticeal  al comunei Chiajna este un  plan care 

urmărește introducerea eficienței energetice în sfera de responsabilitate directă a  administratiei 

publice locale, precum și în sectoarele care pot fi influențate prin decizii politice și măsuri 

administrative. 

4.1 Determinarea nivelului de referință 

Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea curentă, 

înainte de implementarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Nivelul de 

referință servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului 

implementării programului. 

In acest caz se impune respectarea urmatoarelor cerinte: 

a) Autorizatiile de constructie, conf legi 159/2013  pentru cladiri din 

proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice incepand cu luna ianuarie 

2018 se vor acorda doar daca aceste cladiri vor fi cladiri al căror consum de energie din 

surse convenţionale este aproape egal cu zero. 

b) Autorizatiile de constructive, conf legi 159/2013  pentru cladiri noi altele decat cele din 

proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice incepand cu luna ianuarie 

2020 se vor acorda doar daca aceste cladiri vor fi cladiri al căror consum de energie din 

surse convenţionale este aproape egal cu zero. 

c) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 12^3 alin. (2), din ;egea 

159/2013 prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice 

locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de 

construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de 

performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea 

utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora 

din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător 

d) Autorizatiile de constructie/modificare/extindere incepand cu data aprobarii acestui 

document, se vor acorda doar daca proiectul face dovada printr-un Proiect de anvelopare 

realizat de un Auditor Energetci autorizat MDTLR gr I (certificat de performanta 
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energetica a cladirii), si daca lucrarea ce urmeaza a fi realizata se gaseste in minim clasa 

C pentru cladiri private si minim clasa B pentru cladiri publice 

e) Receptia cladirilor incepand cu data aprobarii acestui document, se va acorda doar daca 

proiectul face dovada printr-un Certificat de Performanta Energetica semnat de un 

Auditor Energetic autorizat MDTLR gr I, si daca lucrarea se gaseste in minim clasa C 

pentru cladiri private si minim clasa B pentru cladiri publice 

f) Incepand cu anul 2018, pentru toate cladirile publice se vor permite achizitionarea 

exclusiva a becurilor cu LED cu eficienta ridicata si numar mare de ore de functionare. 

Astfel se vor depune toate diligentele ca in perioada 2016-2018 sa se schimbe sistemele 

de iluminat existente prin inlocuirea lor cu sisteme cu LED 

g) Achizitionarea/inchirierea de autovehicule va fi permisa incepand cu anul 2017, doar a 

acelora care indeplinesc cerintele minime de consum pentru tipul si clasa lor de 

fabricatie.  

h) Achizitionarea/inchirierea de echipamente va fi permisa incepand cu anul 2017, doar a 

acelora care indeplinesc cerintele minime de consum pentru tipul si clasa lor de 

fabricatie.  

i) Primaria va asigura si urmarii ca pana la data de 31 iulie 2016, in cazul clădirilor de 

interes şi utilitatepublică cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp, sa se afişeaze într-un loc 

accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanta energetica a cladirii conf legi 

159/2013 

Nota: clădire de interes şi utilitate publică — clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 

m2 frecvent vizitată de public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice în care se 

desfăşoară activităţi de interes public naţional, judeţean sau local sau în care se desfăşoară 

activităţi comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă medicală, sportive, 

financiar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea. 

j) Se va reabilita iluminatul public prin demararea unui proiect ESCO, prin organizarea 

unui concurs de oferte de contracte ESCO.  

k) să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile 

legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile 

legii 

l) Pentru realizarea evaluării, autorităţile administraţiei publice locale efectuează, o analiză 

costuri-beneficii pe baza condiţiilor climatice, a fezabilităţii economice şi a nivelului de 

dotare tehnică. 

m) strategie pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi comerciale, 

atât publice cât şi private 3% din suprafata cladirilor publice locale se renoveaza anual. 
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4.2. Formularea obiectivelor PIEE 

Obiectivele programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice care vor fi luate în considerare 

cuprind următoarele elemente:  

(a) Politica naţională în domeniul energiei şi mediului; in caz concret Planul Naţional de 

Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 

(b) Strategiile şi politicile locale în acest domeniu : 

 - sistemul de iluminat public,  

- politica de promovare a resurselor regenerabile locale,  

- integrarea în politica de dezvoltare regională.  

(c) Condiţiile şi nevoile localităţii: 

-  starea tehnică a infrastructurii urbane, 

-  potenţialul economic al resurselor regenerabile locale. 

 

Formularea obiectivelor s-a făcut realist pe baza potenţialului economic al localităţii, de investiţii 

din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene. 

Indicatorii de referinta pentru un interval de referinta de 7 ani: 

- reducerea consumului energetic prin anvelopa cu 40%; 

-  reducerea consumului energetic pentru iluminat cu 50%; 

-  reducerea consumului energetic sistemele de răcire a aerului cu 25%; 

4.3. Proiecte prioritare 

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

diferite moduri : 

-    După sectoare de activitate: 

                   -Sectorul de cladiri publice; 

                   -Sectorul de locuinţe rezidenţiale; 

    - Sectorul de iluminat public; 

                   -Sectorul colectare deseuri.   

- După rezultatele preconizate în funcţie de obiectivele prioritare ale programului: 

  - economii de energie; 

  -economii financiare; 

  -reducerea de emisii de gaze cu efect de seră; 

  -efecte sociale 
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4.4.  Mijloace financiare  

 

În ceea ce priveste cadrul financiar in susținerea implementarii politicii locale de energie și 

mediu, comunei Chiajna utilizeaza urmatoarele surse de finantare: 

• Bugetul local; 

• Fonduri guvernementale cu destinatie speciala pentru sustinerea de proiecte privind reabilitarea 

termica a blocurilor de locuinte, introducerea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea de 

proiecte de infrastructura; 

• Fonduri structurale; 

• Fonduri europene; 

Pentru a putea utiliza oportunităţile de finanţare externă pentru programele de eficienţă 

energetică, administraţia locala trebuie să ia în considerare şi să cunoască procedurile pentru 

multiplele instrumente financiare disponibile în tară, precum şi cu schemele financiare inovative 

folosite la scară largă în practica internaţională. Printre acestea se numără de exemplu:      

 

• Finanţare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului. 

• Emiterea de obligaţiuni municipale speciale. 

• Utilizarea de credite comerciale. 

• Leasing pentru echipamente. 

• Scheme ESCO – contract de performanţă 

• Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc 

5. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE 

CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE 

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obţinute prin implementarea măsurilor 

din programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice , este prin comparaţii pe baza datelor cu 

privire la:  

(a) starea  obiectivelor  înainte şi după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice  

(b) cantitatea totală de energie  economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a 

programului, precum şi proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din 

măsurători reale şi previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare. 

(c) Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparaţie a rezultatelor 
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obţinute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite: scăderea costurilor cu energia, reducerea 

emisiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice şi a altor indicatori care fac obiectul 

programului, etc. 

Monitorizarea şi evaluarea începe de obicei de la primii paşi ai proiectului şi continuă după 

finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului 

asupra economiei locale, consumului de energie, mediului şi asupra comportamentului uman. 

Proiectele si activitatile propuse in PIEE-2020 sunt in conformitate cu obiectivele si prioritatile 

aprobate de Consiliul Local al comunei Chiajna. 
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ANEXA 1 – MATRICEA DE EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC 

 

  NIVEL  

ORGANIZARE  1  2  3  

Manager energetic  Nici unul desemnat  Atributii desemnate, dar nu 

împuternicite 20-40% din timp este 

dedicat energiei  

Recunoscut si împuternicit care are 

sprijinul municipalității  

Compartiment specializat EE  Nici unul desemnat  Activitate sporadică  Echipa activă ce coordonează programe 

de eficientă energetică  

Politica Energetică  Fără politică energetică  Nivel scăzut de cunoastere și de 

aplicare  

Politica organizationala sprijinită la nivel 

de municipalitate. Toți angajații sunt 

înștiințați de obiective și responsabilități  

Răspundere privind consumul de 

energie  

Fără răspundere, fără buget  Răspundere sporadica, estimări 

folosite in alocarea bugetelor  

Principalii consumatori sunt contorizati 

separat. Fiecare entitate are răspundere 

totala in ceea ce privește consumul de 

energie  

PREGATIREAPROGRAMULUI 

de îmbunătătire a EE 

 

Colectare informatii / dezvoltare 

sistem bază de date  

Colectare limitată  Se verifica facturile la energie/ fără 

sistem de bază de date  

Contorizare, analizare si raportare zilnica  

Exista sistem de baza de date  

Documentatie  Nu sunt disponibile planuri, 

manuale, schite pentru clădiri 

si echipamente  

 

Exista anumite documente si 

înregistrări..  

Existenta documentatie pentru clădire și 

echipament pentru punere în funcțiune  

Benchmarking  Performanta energetică a 

sistemelor si echipamentelor 

Evaluări limitate ale functiilor 

specifice ale municipalități  

Folosirea instrumentelor de evaluare cum 

ar fi indicatorii de performantă energetică  
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nu sunt evaluate  

 

Evaluare tehnică  Nu exista analize tehnice  Analize limitate din partea 

furnizorilor 

Analize extinse efectuate in mod regulat 

de către o echipa formată din experti 

interni si externi.  

Bune practici  Nu au fost identificate  Monitorizări rare  Monitorizarea regulata a revistelor de 

specialitate, bazelor de date interne si a 

altor documente  

Crearea PROGRAMULUI de 

îmbunătătire a EE  

Obiective Potential  Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au 

fost stabilite  

 

Nedefinit. Constientizare mică a 

obiectivelor energetice de către alții 

în afara echipei de energie  

Potential definit prin experiență sau 

evaluări.  

Îmbunătătirea planurilor existente 

de eficiență energetică  

Nu este prevăzută 

îmbunătătirea planurilor 

existente de eficiență 

energetică  

Există planuri de eficientă 

energetică  

Îmbunătătirea planurilor stabilite; reflectă 

evaluările. Respectarea deplină cu liniile 

directoare și obiectivele organizației  

Roluri si Resurse  Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic  

Sprijin redus din programele 

organizatiei  

Roluri definite si finanțări identificate. 

Program de sprijin garantate.  

Integrare analiză energetică  Impactul energiei nu este 

considerat.  

Deciziile cu impact energetic sunt 

considerate numai pe bază de 

costuri reduse  

Proiectele / contractele includ analiza de 

energie. Proiecte energetice evaluate cu 

alte investitii. Se aplică durata ciclului de 

viață in analiza investiției  

ImplementareaPROGRAMULUI 

de îmbunătătire a EE  
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Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat.  Comunicări periodice pentru 

proiecte.  

Toate părtile interesate sunt abordate în 

mod regulat.  

Conștientizarea eficienței 

energetice  

Nu exista  Campanii ocazionale de 

constientizare a eficienței 

energetice.  

Sensibilizare si comunicare. Sprijinirea 

inițiativelor de organizare.  

Consolidare competente personal  Nu există  Cursuri pentru persoanele cheie.  Cursuri / certificări pentru întreg 

personalul.  

Gestionarea Contractelor  Contractele cu furnizorii de 

utilităti sunt reînnoite automat, 

fără analiză.  

Revizuirea periodică a contractelor 

cu furnizorii.  

Există politică de achizitii eficiente 

energetic .. Revizuirea periodică a 

contractelor cu furnizorii.  

Stimulente  Nu există  Cunoștinte limitate a programelor 

de stimulente.  

Stimulente oferite la nivel regional și 

national.  

Monitorizarea si Evaluarea 

PROGRAMULUI de 

îmbunătătire a EE  

 

Monitorizarea rezultatelor  Nu există  Comparatii istorice, raportări 

sporadice  

Rezultatele raportate managementului 

organizational  

Revizuirea Planului de Actiune  Nu există  Revizuire informala asupra 

progresului.  

Revizuirea planului este bazat pe 

rezultate. Diseminare bune practici  
Notă: Selectarea cu culoarea galbenă a matricei indică situaţia în care ne aflăm din punct de vedere al  managementului energetic. 
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ANEXA 2 - FIŞĂ  DE  PREZENTARE  ENERGETICĂ a comunei Chiajna - 2017 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Destinația consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populație MWh 41.771 - 41.771 

 iluminat public MWh - 587 587 

sector terțiar 

(creșe,grădinițe,scoli,spitale,alte 

clădiri publice, etc.) 

MWh  

- 

102,254 102,25 

 alimentare cu apă * MWh -- 201 201 

 transport local de călători MWh - - - 

 consum aferent pompajului 

de energie termică* 

MWh --- - - 

*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apa 
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GAZE NATURALE 

Destinația consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populație MWh 

(mii Nmc.) 

- - - 

 sector terțiar 

(creșe,grădinițe,scoli,spitale,alte 

clădiri publice, etc.) 

MWh 

(mii Nmc.) 

 164,052 164,052 

 alți consumatori 

nespecificați 

MWh 

(mii Nmc.) 

- - - 

ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat) 

Destinația consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populație Gcal 

(MWh) 

- - - 

 sector terțiar 

(creșe,grădinițe,scoli,spitale,alte 

clădiri publice, etc.) 

Gcal 

(MWh) 

- - - 
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BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.) 

Destinația consumului  U.M. Total 

 populație to. 10 

 sector terțiar 

(creșe,grădinițe,scoli,spitale,alte clădiri 

publice, etc.) 

to.  

 

CARBURANŢI (motorină, benzină) 

Destinația consumului  U.M. Motorină Benzină 

 transport local elevi  to. 19.15 - 

 serviciul public de 

salubritate 

to. 35.58 - 

TOTAL  54.73 - 

NOTĂ: se va preciza daca sunt utilizați și alți combustibili în afară de gaz natural si biomasă, pentru gătit, apă caldăși încălzire 
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                             ANEXA 3   -   INDICATORI SECTOR REZIDENŢIAL 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Consumul de energie 

termica pentru încălzire pe 

tip de clădiri [kWh/an,m2] 

 

 
 

 

 

 

3.91 

Consumul total de energie 

termica :  

- Clădiri publice 

1779860 

- Locuințe 

 

Suprafața utila totală  

    -Clădiri publice 

Su=37.866mp 

- Locuințe 

Su=mp 

 

Consumul mediu de energie 

termica pentru încălzire  pe 

tip de locuințe 

[Gcal/an,m2](1) 

 

 

 

 

 

 

 

Consumul mediu de energie 

termica pe tip locuința  

-Apartament in bloc 

- Case individuale 

Suprafață utila medie pe 

tip de locuință 

Su=  

 

Su= 

Consumul de energie  de 

răcire pe tip de locuința cu 

aer condiționat [kWh] 

 Consum mediu de energie de 

răcire pe tip locuința  

- Apartament in bloc 

- Case individuale 

Suprafață utila medie 

răcită pe tip de locuință cu 

aer condiționat 
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Consumul de energie 

încălzire apă pe locuitor(2) 

Gcal/an/ap 

 Consumul total de energie 

pentru încălzirea apei  

-Apartament in bloc 

-Case individuale 

Număr total locuitori  

 

Consumul de energie 

electrica, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

 

 

 

1.89 

 

Consumul total de energie 

electrica :  

- Clădiri publice 

860000 

- Locuințe 

 

Suprafața utila totală  

- Clădiri publice 

Su=37.866mp 

- Locuințe 

Su= 
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ANEXA 4  INDICATORI SECTOR TRANSPORT  -  

În comuna Chiajna transportul public este realizat de linia  nr 46, administrată de primăria capitalei Bucureşti şi două linii de maxi-

taxi, administrate de o societate privată. Deoarece nu au fost primite informatiile necesare privind consumurile de carburant, linia 46 

facand tranzit prin comuna Chiajna, s-a putu face eficienta sistemului de transport si a vehiculului.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           NOTĂ: Se va specifica densitatea urbana (pers/km²) (2) tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori”  

 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime raportare 

1 2 3 4 

Eficienta sistemului 

Consumul specific de energie la 

transportul de pasageri 

(tep/pers)2017 

 Consumul de energie anual 

la transportul de pasageri 

 

Număr locuitori  

 

 

Eficienta călătoriei 

Consumul specific de energie  

(tep /pers-km)2017 

 Consumul anual de energie 

la transportul de pasageri 

 

pasageri – km 

 

Eficienta Vehiculului 

Consumul specific mediu de 

energie pe tip vehicul (tep/km) 

- Motorina 

2017 

 

 

 

 

Consumul total de energie al 

tipului de vehicul  

-autobuze, microbuze, etc. 

 

Kilometri parcurşi 
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ANEXA 5  ETAPELE FUNDAMENTĂRII PROIECTELOR PRIORITARE 

Pentru fundamentarea proiectelor prioritare se preconizeaza urmatoarele etape 2017-2020: 

1. Activități generale 

- Angajarea unui manager energetic pentru localitati pentru punerea in aplicare a PIEE 

- Realizarea analiza cost-beneficii pe baza condiţiilor climatice, a fezabilităţii economice şi a nivelului de dotare tehnică. 

- Realizarea strategie pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private 

3% din suprafata cladirilor publice locale se renoveaza anual.  

- Realizarea Strategiei de achizitii de bunuri si servicii cu eficienta energetica ridicata 

2. Reabilitarea sistemului de iluminat  

3. Anveloparea clădirilor publice 

- Realizarea unui caiet de sarcini pentru contractarea firmelor care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice  

- Organizarea selectiei de oferte pentru contractarea firmelor care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice 

- Selectarea firmelor care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice 

- Atragerea de fonduri pentru sustinerea anveloparii 

- Derularea Contractului cu firmele care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice 

4. Sustinerea anveloparii clădirilor private 

- Realizarea unui studiu de impozitare diferentiata in functie de clasa energetica a cladirilor si stimularea prin reduceri de 

impozit a anveloparii 

- Constituirea Fodului Local de Mediu si Eficienta pe baza impozitelor differentiate pe clase de eficienta energetica 

- Atragerea de fonduri pentru sustinerea anveloparii 

- Programul de aplicare a Fodului Local de Mediu si Eficienta pentru anveloparea cladirilor private 
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                            Investiţiile realizate în ultimii ani sunt prezentate mai jos 

   

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                             Tabelul  se reactualizează anual si se transmite la ANRE pana la 30 septembrie 

 

 

Sector 

consum 

Măsuri de 

economie de 

energie(1) 

Indicator cant. 

Val. estimata 

(calculată) a  

ec. en. 

Fonduri 

necesare 

Sursa de 

finanţare 

Perioada de 

aplicare 

Energie 

Electrica – 

Iluminat 

public 

Extidere retea 

iluminat public pe 

str. Rezervelor si 

str. Tineretului 

1 km - 1.100.000 Buget local 2015-2016 

 

 

 

Clădiri, 

echipamente.  

Instalaţii 

 

Modernizare 

instalatii anexa sala 

de sport 

1 cladire - 390.000 Buget local Realizat 

2015 

Modernizare/extind

ere sediu Primarie 

1 birou - 24.316 Buget local Realizat 

2017 

Refacere acoperis 

sediu Politie Locala 

mp - 1.200.000 Buget local Realizat 

2017 

Terminare 

constructie sediu 

Politia Locala 

1 cladire - 1.209.612 Buget local Realizat 

2018 

Modernizare 

cladire biblioteca 

1 cladire - 350.000 Buget local Realizat 

2015 

Transport Modenizare dumuri 

comunale 

15 strazi  474.060 Buget local Realizat 

2016 
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ANEXA 6     -    SINTEZA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE        

Sector 

consum 

Măsuri de economie de  

energie 

Indicator 

cantitativ 

Val. estimată a 

economiei de 

energie [tep/an] 

Fonduri 

necesare[lei] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada de 

aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

 

 

 

Rutier 

Extinderea, modernizarea si 

intretinerea sistemului de 

iluminat public în comuna 

Chiajna  

  km - 

 

 

 

 

8.435.488,37 

 

 

 

Buget local 

 

 

 

 

 

2018-2022 

 
Înlocuire lămpi cu becuri 

economice 

Buc. - 

CLADIRI PUBLICE 

Instituții  

publice 

 

Lucrari constructie campus  -  

- 

1.922.000 Buget local 

 

2018-2020 

 Constructie cladire sediu Politia 

Locala 

1 clădire  

 

- 1.209.612,79 Buget local 

 

2018 

SECTOR REZIDENTIAL 

       

 

  

TRANSPORT IN COMUN 
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 Modernizare si reparatii străzi 

în comuna Chiajna 

12 străzi  - 5.500.000 

 

Buget local 

 

2018 

 Modenizare dumuri comunale 12 străzi  2.958.100 Buget local  

COLECTARE DEȘEURI 

   -    

UTILIZARE SURSE REGENERABILE 

       

 

 

ALTE 

INVESTITII 

      

 

Alimentare  

apa 

Proiectare si executie retea 

alimentare u apa in com. Chiajna 

- - 16.563.920 Buget local 2018-2019 

Lucrari foraj –apa Scoala Al. 

Odobescu 

- - 350.000 Buget local 2018-2019 

Lucrari foraj –apa Politia Locala - - 380.000 Buget local 2018-2019 
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