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CAPITOLUL I – Date generale 

1.1  Localizarea ora şului Avrig 

Avrigul  este un oraş situat în Judeţul Sibiu, în centrul României, în 
partea de sud a Transilvaniei la 25 de km distanţa de reşedinţa judeţului, 
oraşul Sibiu. 

La o altitudine de 350 m, Avrigul ocupă terasa râului Olt coborând în 
luncă până la apă. Prin localitate trece magistrala principală de cale ferată 
Sibiu – Braşov – Bucureşti. Oraşul este situat la poalele munţilor Făgăraş, 
pe malul drept al râului Olt.  

Localitatea este punct de pornire pentru multe trasee turistice în Munţii 
Făgăraş, spre cabanele Poiana Neamţului (la 14 km în sudul localităţii), 
cabana Barcaciu, lacul Avrig, Vârful Negoiu.  

Oraşul Avrig are în componenţă administrativ - teritorială următoarele 
sate: 

� Bradu, la 4 km distanţă
� Glâmboaca, 10 km distanţă
� Colonia Industrială Mârşa, 3 km
� Săcădate, 6 km.

Suprafaţa totală administrativ-teritorială a oraşului este de 133,36 
Kmp  urcând până la crestele munţiilor şi peste Olt, dincolo de dealurile 
podişului, având ca vecini sate de pe Hartibaci. 

Deşi ocupă o suprafaţă mare de teren, arabilul său cuprinde numai 
2946 ha, diferenţa fiind compusă din păşuni (3.754 ha), fâneţe (2.155 
ha), păduri, şi vegetaţie alpină. 
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1.2  Poten ţialul natural: relief, clim ă, hidrografie, flor ă 

Relieful 
Oraşul Avrig se află în apropierea zonei muntoase a Carpaţilor Meridionali, 
respectiv munţii Făgăraşului , dar ocupă un platou în zona depresionară. 
Satele aparţinătoare se situează în dreapta Oltului din zona de podiş până 
în zona colinară. 

Clima 
Clima este la rândul ei influenţată de diversitatea formelor de relief şi 

de diferenţa de altitudine (350 - 2500 m), prezentând particularităţi 
specifice fiecărui etaj de altitudine. Datorită locaţiei şi reliefului din zonă, în 
Avrig climatul este unul de tip continental moderat, caracterizat prin ierni 
moderate şi veri răcoroase. Temperatura medie anuală este de 22 C, cu 
luna iulie cea mai caldă şi ianuarie cea mai rece. 

Hidrografie 
Teritoriul Avrigului este străbătut de râul Olt la care se adaugă 

afluenţii acestuia. Oltul este cel mai important curs de apă de pe teritoriul 
oraşului (12 km), culegând toate cursurile de apă ce coboară din 
creştetul munţilor sau de pe dealurile din dreapta sa. 

Râul Avrig, unul dintre afluenţi, cu o lungime de 22 de Km , cu un 
bazin hidrografic de 62 Kmp şi cu o altitudine medie de 927 m este unul 
dintre cele mai curate, bogate şi constante bazine hidrografice din zonă. 
Râul Mare al Avrigului îşi are obârşia în ochiul de apă glaciară de la 
2011 m altitudine - Lacul Avrig - şi străbate cea mai mare parte din 
hotarul Avrigului, vărsându-se în râul Olt.  

Flora 
Particulărităţile deosebite ale reliefului fac ca flora să fie elemente 

de atracţie deosebită. Influenţată puternic de climă şi de relief, vegetaţia 
îşi schimbă aspectul după zona în care se află, fiind foarte diferită de la 
munte până în luncă. Astfel găsim vegetaţie alpină în zonele cu peste 
2200 m altitudine şi subalpină în zonele cuprinse între 1700 - 2200 m 
altitudine. În zona subalpină, alături de smârdar cresc jnepeni, jnepeni 
pitici, anini de munte, merişor şi afin, pâlcuri alternând cu paşuni alpine, 
iar în etajul imediat inferior avem de-a face cu o zonă ocupată de 
vegetaţia forestieră alternând cu păşune. Vegetaţia forestieră este la 
rândul ei etajată pe mai multe zone începând cu zona păduilor de molid, 
zonă care are o destul de mică pondere în vegetaţia locului, cca 300 ha. 

În partea dreaptă a Oltului, în zona Bradului şi a Săcădaţii, apar 
păduri de fag în amestec cu gorunul (cca 342 ha) şi tot în hotarul satelor 
Bradu, Săcădate şi Glâmboaca sunt păduri de gorun ce ocupă o 
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suprafaţă apreciabilă, peste 1177 ha. Pajiştile naturale din preajma 
pădurilor sau din interiorul acestora ocupă o suprafaţă apreciabilă, peste 
2200 ha.  

1.3  Poten ţialul industrial 

Ramuri din industrie dezvoltate pe plan local: 

� Industria uşoară 

� Industria constructoare de maşini 

� Construcţii 

� Industria lemnului 

� Comerţ 

� Servicii 

Sexul Popula ţia 

Total ă 

Popula ţia Activ ă 

Total Ocupat ă 

Şomeri 

Total În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

munc ă 

În căutarea 

primului loc 

de munc ă 

Ambele sexe 14260 5.727 4.789 938 568 370 

M 7.135 3.373 2.812 561 339 222 

F 7.125 2.354 1.977 377 229 148 
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1.4  Poten ţialul educaţional 

La nivelul oraşului funcţionează un număr de: 
• 3 grădiniţe
• o şcoală cu clasele I-IV 
• 5 şcoli cu clasele I-VIII
• Liceul teoretic Gh. Lazăr
• Grupul Şcolar Construcţii de Maşini Mîrşa

5. Dotări tehnico- edilitare

Localitatea dispune de alimentare cu gaze naturale însumând o distanţă 
de 39,4 km. 
De asemenea reţeaua de apă şi canal este dezvoltată în momentul de faţă 
astfel:  

• 39,7 km de apă
• 18,0 km de canal

Reţeaua de energie electrică a localităţii este dezvoltată după cum 
urmează: 

� Consumatori industriali – 100 %
� Consumatori casnici – 99 %
� Iluminatul stradal – 90 %

Salubrizarea oraşului este asigurată de o singură companie şi depozitarea 
deşeurilor menajere se face pe un depozit (neamenajat) pe o suprafaţe de 
2,5 ha. 
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CAPITOLUL II – Inventarul emisiilor de baz ă pentru 2008 şi 2009 

2.1 Analiza consumurilor de curent şi gaz metan pentru anul 
2008 si 2009 

Pentru întocmirea unui plan realist de reducere a emisiilor de CO2 
în formula 20-20-20 , este necesară o atentă analiză a evoluţiei 
consumului de curent electric, gaz natural si carburanţi pentru anul de 
referinţă 2008 şi anul imediat următor , respectiv 2009. 

1.1 Consumul de curent electric 
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Categoria 2008 2009 
Clădiri municipale 107.22 106.44 
Clădiri terţiare 234.66 228.62 
Iluminat public 400.14 424.6 

Consumul de gaz natural 

0

500

1000

1500

2000

municipal tertiar

2008

2009

2008

2009

Categoria 2008 2009 
Clădiri municipale 767.94 744.91 
Clădiri terţiare 1766.28 1696.8 

Prin comparaţia celor două grafice se constată că la consumul de 
curent electric  există o uşoară creştere în anul 2009 faţă de anul 2008 , 
iar la gazul metan evoluţia este inversă . Justficarea constă în primele 
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măsuri luate în ceeace priveşte eficientizarea termică a clădirilor, 
corelată cu măsurile de criză în care bugetele au suportat o descreştere. 

Emisia de CO2 echivalentă consumului total de electricitate şi gaz 
metan este: 

0 20000 40000 60000 80000

consum total
Mwh

CO2 echivalent
(t)

2009

2008

2.2 Inventarul emisiilor de CO2 rezultate din transport  

Consumul de combustibil în zona Avrig, pentru anul 2008 şi 2009 
poate fi calculat doar cu aproximaţie deoarece parcul auto public şi privat 
a suportat şi suportă modificări permanente. 

2008 (Mwh) 2009 (Mwh) 
Diesel Benzină Diesel Benzină 

Transport munic ipal  30.56 87.34 32.56 80.34 
Transport public  1940.8 47.55 1939.18 48.25 
Transport privat  5922.61 7847.37 5927.99 7859.98 
TOTAL 7893.97 7982.26 7899.73 7988.57 

Emisii de CO2 aferente consumurilor de combustibil din 
transporturile locale contribuie la acest inventar semnificativ, iar 
reducerea lor se va numara printre obiectivele viitorului program care 
vine în acord cu obiectivele Uniunii Europene 20-20-20. 

2.3 Studiu comparativ al emisiilor  de CO2 

Ilustrarea grafică a valorilor de emisii de CO2 pentru diferitele 
consumuri calculate ne prezintă o imagine a punctelor în care ar trebui 
acţionat pentru reducerea  acestor emisii şi totodată ne determină să 
întocmim un plan realist şi eficient. 
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CAPITOLUL III – Strategia de dezvoltare a unei politici 
energetice locale 

3.1 Viziunea administraţiei locale 

 Avrig va deveni unul din centrele de referinţă de valorificare a 
resurselor de energie regenerabilă până în 2020 şi independent 
energetic până în 2030.  

3.2 Misiunea administraţiei locale 

Prin politica energetică adoptată şi dezvoltată se vor crearea de noi 
locuri de muncă, facturile  la utilităţi vor descreşte iar oraşul Avrig va 
deveni  un ORAŞ CUNOSCUT ca un loc ideal pentru a investi, a locui şi 
a fi vizitat. 

Misiunea administraţiei constă în adoptarea unui plan de măsuri 
pentru punerea în operă a politicii energetice locale şi demararea 
acţiunilor de reducere a emisiilor de CO2, pentru îndeplinirea obiectivelor 
asumate ca stat european până în anul 2020. 

Viziune 

Misiune 

Analiza SWOT 

Obiective 

Planuri opera ţionale 
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3.3 Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenţa documentelor de “Start”: 

- Strategia de dezvoltare 
- Masterplanul energetic 
- Strategia de Comunicare 

Disponibilitatea administraţiei locale 
pentru accesarea programelor de 
finanţare  
Promovarea politicii energetice în 
diverse medii 
Valoarea intelectuală a resurselor 
umane implicate  

Resursele financiare disponibile la 
nivelul administraţiei locale 
Cadrul legislativ care nu susţine 
suficient o politică energetică reală 
Mentalitatea unor localnici reticenţi 
la promovarea surselor de energie 
regenerabilă 

Oportunităti Temeri 
Programele de finanţare pentru 
eficientizare energetică şi 
reducerea emisiilor de CO2 
Existenţa terenurilor în proprietatea 
administraţiei locale 
Posibilitatea revigorării agriculturi 
prin cultivarea plantelor energetice  
Măsurile de eficientizare energetică 
se adresează cetăţeanului şi sunt 
suportate  procentual din alte surse 
decât cele proprii 

Inerţia sistemului în crearea unui 
cadru legislativ adecvat 
Implicarea politicului în încetinirea 
acţiunilor 
Dezinformarea maselor de cetăţeni 
legată de obiectivele ce se vor 
construi 
Rezerva investitorilor impusă de 
criză si de instabilitatea politică la 
nivel înalt 

Această analiză succintă ne determină să reflectăm asupra 
modului în care vor fi folosite oportunităţile în acţiunile viitoare şi mai ales 
asupra modului în care vor fi depăşite temerile existente sau posibile. 
Desigur că sunt doar câteva puncte de reper pentru fiecare dintre 
categoriile analizei făcute , diagnoza mediului intern şi a celui extern   va 
sta la baza fiecărei acţiuni demarate în planul energetic local. 
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3.4 Obiectivele  principale ale politicii energetice a oraşului Avrig 

Managementul energetic 

Monitorizarea consumurilor la nivelul 
clădirilor publice şi reducerea lor 

Crearea unei structuri responsabile de 
implementarea planului energetic local 

Conştientizare şi educaţie 
Conştientizare pentru protecţia 
mediului  

Conştientizarea pentru producerea şi 
utilizarea resurselor regenerabile 

Formarea   (educarea)  pentru 
utilizarea  tehnicilor moderne  de 
producere a energiei  

Desfăşurarea unei politici de 
marketing agresive 

Aceesarea programelor  specifice 

Achiziţionare de energie verde 

Sprijinirea cetăţenilor în 
achiziţionarea acestui tip de 
energie 
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CAPITOLUL IV – PLANUL LOCAL 

Programul ENERGIE LOCAL Ă  stabileşte acţ iunile desfăşurate 
pe plan local pentru : 

� Eficientizare energetică  
� Producere de energie din surse regenerabile 
� Reducerea emisiilor de CO2  

4.1 Eficientizarea energetică  

Prin măsurile aplicate se urmăreşte atât eficientizarea termică a acestor 
clădiri cât şi reducerea emisiei de CO2 datorate consumurilor efective 
cât şi sistemelor folosite. 

Clădiri publice: 

Consumatori particulari: 

Monitorizare 
consumuri 

Inlocuire-completare 
sisteme de incălzire Termoizolare 

S.C. ENEV 
S.R.L. 

Programe 
de finanţare 
Buget local 

Programe 
de finanţare 

S.C. ENEV S.R.L. 

Promovarea 
programelor 
adresate lor  

Facilitarea  
intocmirii 
documentatiei 

Termoizolare 

Sisteme noi de 
încălzire 
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4.2 Producere de energie din surse regenerabile 

Programul cuprinde o serie de obiective care vor fi construite în 
perimetrul oraşului şi care vor  duce la crearea unui model integrat 
pentru comunităţi eficiente energetic, cu toate avantajele care care 
decurg din aceasta şi carea se adresează direct cetăţenilor oraşului 
Avrig. 

 Planul include următoarele obiective: 

� 1 micro hidrocentrala (100 KWe) pe râul Avrig 

�  1 micro hidrocentrala (0,5 MWe) pe conducta de alimentare cu 
apă potabila a Orasului Avrig 

� 1 centrala pe biomasa ( 1 MWe + 3 MWt ) care sa asigure 
energie termica pentru zona de blocuri Mârsa, platforma 
industriala Mârsa si fosta unitate militară Mârsa 

� 1 centrala pe biogaz ( 1 MWe + 1 MWt ) care sa asigure energie 
termica pentru zona de blocuri zonele rezidentiale din Avrig si 
Centrul pentru Energie Regenerabila Avrig Sud 

� 1 centrala fotovoltaica ( 500 KWe ) in CERA – Centru pentru 
Energie Regenerabila Avrig 

� Retele de distributie a energiei termice la Avrig si Mârşa 

S-a stabilit în acelaşi timp înfiinţarea unui Centru pentru Energie 
Regenerabilă  , gestionat  de SC ENEV SRL Avrig , acest centru fiind 
amplasat în exteriorul oraşului .  

 Amplasamentul obiectivelor este definit în harta următoare: 
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CERA – Centru pentru Energie Regenerabilă Avrig – aflat în stadiu 
de proiect va cuprinde atît centrale de producere a energiei din surse 
regenerabile cât şi unităţi de producţie conexe, care vor deservi pentru 
investiţiile specifice . 
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4.3 Reducerea emisiilor de CO2 

Reducerea emisiilor de CO2 este prezentată în planul anexat şi 
cuprinde o serie de măsuri , responsabilităţi, termene şi rezultate 
estimate.  Acest plan poate suporta modificări impuse de modificarea 
orizontului de timp alocat sau în funcţie de costurile rezultate. De 
asemenea prin posibile programe de susţinere este pusibilă devansarea 
anumitor date de realizare şi chiar depăşirea în unele situaţii a 
reducerilor preconizate. 

O scurtă selecţie a măsurilor propuse în planul anexat  ( SEAP) este 
defalcată pe obiectivele cărora se adresează , astfel: 

Clădiri municipale 
� Ac ţiunea 1: Izolare termică a clădirilor municipale 
� Ac ţiunea 2: Instalarea de panouri solare termice pe acoperișuri      
� Ac ţiunea 3: Instalarea de panouri solare foto-voltaice pe acoperișuri

Zona de producere 
BIOGAZ

Proiectul ROSSES 

Zona  
PANOURI FOTOVOLTAICE 
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Clădiri reziden ţiale 
� Acţiunea 1. Izolare termică la 20 de blocuri 
� Acţiunea 2. Dotarea cu panouri solare a 20 blocuri 

Iluminatul public 
� Ac ţiunea1. Sisteme pentru iluminat autonome încărcate de la 
panouri solare foto-voltaice 

Transport municipal 
� Acţiunea 1. Utlizarea autovehiculelor electrice 

Transportul public 
� Ac ţiunea 1. Construirea unor piste pentru biciclete
� Ac ţiunea 2. Reînființarea sistemului de transport public 
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CAPITOLUL VI – RESPONSABILIZARE 

Mass media    Târguri tematice   Identitate vizuală    Conferinţe 

Masterplan energetic  Studii in domeniu  Aplicaţii-programe 

     Eficientizare energetică blocuri de locuinţe Programul “Casa 
verde” 

Programe de 
stimulare şi 
cooperare

Campanii de 
PR 

Consultanţi în 
domeniul energiei 
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CAPITOLUL VII - IMPLICAREA  COMUNITĂŢII LOCALE 

Conştientizarea şi atragerea comunităţii locale printr-o implicarea 
activă constituie elementele de succes pentru atingerea obiectivelor 
stabilite. 

Modalităţi de implicare : 

� Studiu asupra nivelului de emisii CO2 în 2008 şi 2009  în 
cooperare cu principalii actori locali ( EON GAZ, Transelectrica, 
IMM-uri, etc.) 

� Participarea la actul decizional , la validarea planului energetic şi a 
documentelor de susţinere prin aleşii locali – Consiliul Local 

� Elevii şcolilor se implică în proiecte şi programe de conştientizare 
� Accesarea programelor de eficientizare a blocurilor cu sprijinul 

asociaţiilor de locatari 
� Informarea şi susţinerea cetăţenilor de către SC ENEV SRL pentru 

accesarea programelor guvernamentale  adresate mediului privat 
� Susţinerea IMM-urilor în colaborări pentru producerea 

componentelor obiectivelor ce se vor construi  
� Cetăţenii se implică în asigurarea terenurilor pentru culturile 

experimentale de plante energetice şi participă prin voluntariat la 
întreţinerea  acestor culturi. 

� Conferinţe, mese rotunde 

Condi ţie absolut 
neces ară 

imple mentării 
polit icii energetice 

locale 



DESCRIEREA STRATEGIEI GENERALE (1-4) 
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DESCRIEREA STRATEGIEI GENERALE (5-8) 
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CONSUMUL FINAL DE ENERGIE și CO2 ECHIVALENT 
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PAED AVRIG – CLĂDIRI MUNICIPALE 
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PAED AVRIG – CLĂDIRI TERȚIARE 
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PAED AVRIG – CLĂDIRI REZIDENȚIALE 
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PAED AVRIG – ILUMINAT PUBLIC 
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PAED AVRIG – TRANSPORT 
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PAED AVRIG – PRODUCȚIA LOCALĂ DE ENERGIE 
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PAED AVRIG – ALTE ACȚIUNI și TOTALURILE GENERALE 
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SINTEZĂ PAED (1-2) 
EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PE SECTOARE 
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SINTEZĂ PAED (3) 
CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE SECTOARE 
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SINTEZĂ PAED (4) 
CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE ÎN FUNCȚIE DE PROVENIENȚĂ 
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SINTEZĂ PAED (5-6) 
REDECEREA ESTIMATĂ A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE 

SERĂ PE SECTOARE ÎN 2020 
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SINTEZĂ PAED (7) 
EVOLUȚIA ESTIMATĂ A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 
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