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CAP. 4.1. Intervenţii ce vizează  dezvoltarea durabilă la nivelul Oraşului Bolintin-Vale 

 Obiectivele generale de devzoltare durabilă a sectorului de energie în Oraşul 
Bolintin-Vale sunt: 

- Asigurarea competitivităţii economice prin menţinerea unui preţ suportabil la 
consumatorii finali; 

- Securitatea aprovizionării cu energie şi asigurarea dezvoltării economico+sociale, în 
conteextul unei viitoare cereri de energie în creştere; 

- Protecţia mediului prin promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de 
energie regenerabilă în vederea limitării ecfectelor schimbărilor climatice; 

 

Obiectivele specifice sunt: 

OS1: Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădiri, inclusiv a clădirilor publice din oraş; 

OS2: Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin reabilitarea iluminatului public şi a 
sistemului de management al acestuia; 

OS3: Creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile în producerea de energeie şi 
diminuarea consumului de combustibili fosili; 

OS4: Eficientizarea consumului de energie în sectorul de transport; 

OS5: Informarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor paărţi interesate la nivelul oraşului 
cu privire la utilizarea sustenabilă a energiei; 

 

OS1: Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădiri, inclusiv a clădirilor publice din oraş; 

 Investiţiile în sctorul clădirilor  (nu doar cele publice) vizează: 

- îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planşeu superio, planşeu subsol), şarpanetlor şi învelitoarelor inclusiv măsuri de 
consolidare (dacă este cazul); 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire apă caldă 
de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap 
termostatic; 

- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice; achiziţionarea şi 
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri 
solare termice, panouri soare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă 
etc; 

- implementarea unor sisteme de management al funcţionării consumurilor specifice 
energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea 
energiei electrice; 



2 

 

- alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor precum înlocuirea circuitelor 
electrice în părţile comune – scări, subsol, lucrări de domentare a instalaţiilor şi echipamentelor 
montate, lucrări de reparaţii la faţade, etc; 

OS2: Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin reabilitarea iluminatului public ţi a 
sistemului de management al acestuia 

 Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public reprezintă o altă prioritate în vederea 
eficientizării consumului de energie electrică 

 Priorităţile ce trebuie avute în vdere la nivelul Oraşului Bolintin-Vale sunt: 

- Extinderea şi modernizarea serviciului de iluminat public corelat cu eficinetizarea 
consumurilor; 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent (acolo unde există) din 
spaţiile comune cu coruri de ilumiant de efciienţă energetică ridicată şi durată mare  de 
viaţă (corpuri de iluminat cu LED); 

- Achiziţionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
- Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex: panouri fotovoltaice); 

 

OS3: Creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile în producerea de energie şi 
diminuarea consumului de combustibili fosili; 

 Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în vederea acoperirii unei 
părţi cât mai importante din necesarul de energie al comunităţilor în  vederea reducerii 
dependenţei de combustibilii fosili şi de sursele externe reprezintă o altă prioritate pentru 
Oraşul Bolintin-Vale atât din punct de vedere economic, pentru a contracara creşterea tot mai 
accentuată a preţurilor la energie şi gaze naturale, cât şi din punct de vedere ecologic prin 
diminuarea cantităţilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de arderea combustibililor 
fosili. Măsurile intră sub incidenţa Legii 220/2008 pentru stabilirea sitemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerbaile de energie. 

 Oraşul Bolintin-Vale poate dezvolta proiecte de producere a energiei din surse 
regenerabile pentru asigurarea consumurilor proprii şi pot de asemenea, încuraja şi sprijini 
agenţii economici şi populaţia să implementeze astfel de proiecte prin intermediul politicilor 
publice locale (ex. Facilităţi fiscale  în condiţiile în care proprietarul investeşte în utilizarea 
energiilor regenerabile sau îşi reabilitează termic proprietatea din surse proprii). 

 

OS4: Eficientizarea consumului de energie în sectorul de transport; 

 Consumul de energie din sectorul transport se situează la cote destul de ridicate, 
calsându-se pe locul 3 în topul consumurilor la nivelul judeţului, în imediata apropiere a 
consumului industrial De asemenea acesta a cunoscut cea mai mare creştere în ultimii ani. 
Situaţia se datprează atât devzoltării accentuate a zonei din ultimii ani cât şi localizării în 
promximitatea Bucureştiului, ceea ce face ca oraşul să fie zonă de tranzit. 
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 În acest sector au fost deja întreprinse ample lucrări de modernizare a arhitecturii 
stradatle locale pentru fluenţa traficului şi lucrări pentru realizarea de rute ocolitoare a traficului 
de tranzit. 

 Având în vedere că Oraşul Bolintin-Vale are în jurul său toate tipurile de transport 
o măsură inovatoare este cea de trecere la transportul intermodal, care să conducă la reducerea 
cantităţii de combustibil consuma şi respectiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
De asemenea sunt necesrae: continuarea/demararea lucrărilor la rute ocolitoare şi dezvoltarea 
de rute alternative  pentru fluidizare care vor contribui la scăderea consumului de combustibil. 

 La nivelul UAT-ului este necesară înlocuirea flotei de autovehicule având în 
vedere achiziţionarea de modele cu consum reduc de combustibil sau autovehicul electrice.  

OS5: Informarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor paărţi interesate la nivelul oraşului 
cu privire la utilizarea sustenabilă a energiei; 

 O parte importantă a consumului de energie revine sectorului privat şi locuinţelor. 
În vederea eficientizării acestor sectoare este necsară o acţiune susţinută din partea autorităţilor 
penrtru creşeterea conştientizării, informarea şi educarea cetăţenilor, companiilor şi a altor părţi 
interesate şi obţinerea implicării acestora în acţiuni de economisire a energiei.  

 În acest sens se recomandă dezvoltarea unor campanii de informare şi 
conştientizare tematice la nivelul UAT-urilor care să vizeze, utilizarea eficientă a resurselor 
energetice, transportul sustenabil, producţia şi consumul durabile precum şi alte teme care să 
consudcă la eficintizarea consumului de energie.  

 O atenţie deosebită trebuie acordată educaţiei la vârstele cele mai fragede, prin 
implicarea tinerei generaţii în activităţi educaţionale non-formale şi competiţii tematice.  
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FIŞĂ DE INTERVENŢIE ASUPRA  

LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU 

(PCT. 21 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin executarea de lucrări de 
reabilitare, modernizare, extindere, echipare Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” ) 

 În vederea realizării unor intervenţii asupra Liceului Tehnologic DIMITRIE 
BOLINTINEANU, se vor avea în vedere următoarele  acţiuni: 

1. Asigurarea unor spaţii potrivite pentru desfăşurarea actului de învăţământ: 

- extinderea spaţiilor existente; 

- dotarea Liceului Dimitrie Bolintineanu în conformitate cu solicitările specifice actului de 
învăţământ; 

2. Intervenţii privind eficienţa energetică a clădirii Liceului Tehnologic Dimitrie 

Bolintineanu: 

- îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planşeu superio, planşeu subsol), şarpanetlor şi învelitoarelor inclusiv măsuri de 
consolidare (dacă este cazul); 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire apă caldă 
de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap 
termostatic; 

- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice; achiziţionarea 
şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri 
solare termice, panouri soare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă 
etc; 

- implementarea unor sisteme de management al funcţionării consumurilor specifice 
energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi 
gestionarea energiei electrice; 

- alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor precum înlocuirea 
circuitelor electrice în părţile comune – scări, subsol, lucrări de domentare a instalaţiilor şi 
echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, etc;  

 

 

 

 


