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1. Introducere 

 

Energia asigură confort personal şi mobilitate în viaţa noastră şi este esenţială pentru realizarea 
prosperităţii industriale, comerciale şi sociale. Pe de altă parte, producţia şi consumul de energie 
exercită presiuni considerabile asupra mediului. Aceste presiuni cuprind, printre altele, emisiile de 
gaze cu efect de seră şi poluanţii atmosferici, utilizarea terenului, producerea deşeurilor şi 
deversările de petrol. Toate cele amintite mai sus contribuie la schimbările climatice, producând 
daune asupra ecosistemelor naturale şi a mediului artificial, şi cauzează efecte adverse asupra 
sănătăţii umane. 

Combustibilii fosili utilizaţi în procesul de producere a energiei constituie o resursă limitată, astfel că 
energia generată prin intermediul lor nu mai poate fi considerată o certitudine. În acest context este 
introdus termenul de “securitate energetică” care se traduce prin asigurarea necesarului de resurse 
energetice şi limitarea dependenţei de import, diversificarea surselor de resurse energetice din 
import şi a rutelor de transport a acestora, creşterea nivelului de adaptabilitate a reţelelor naţionale 
de transport a energiei electrice şi gazelor naturale, protecţia infrastructurii critice şi utilizarea 
surselor regenerabile de energie. 
Prin urmare trebuie elaborate politici integrate în materie de energie şi mediu, începând încă de la 
nivel local, stabilind obiective şi termene precise pentru trecerea la emisii scăzute de dioxid de 
carbon, bazat pe un consum mai redus şi eficient de energie. De asemenea, o politică locală în 
domeniul energiei trebuie să se încadreze în liniile directoare ale politicii naţionale şi europene în 
domeniu.  
 

O politică energetică echilibrată are la bază următoarele principii: 

 creşterea eficienţei energetice în toate sectoarele de activitate; 

 utilizarea energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat potenţial; 

 promovarea sistematică a unui management adecvat în utilizarea energiei; 

 îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului prin reducerea cantităţilor de emisii poluante şi 

încadrarea acestora în standardele europene; 

 asigurarea unui mediu concurenţial; 

 promovarea parteneriatului public-privat; 

 creşterea eficienţei energetice la utilizatorul final. 

 

Balanţa energetică este  o evaluarea a resurselor energetice de pe teritoriul oraşului Pucioasa.  
 
Balanţa energetică este utilă deoarece: 

 pentru conştientizare: unde, cum şi cât se consumă (informaţii),  

 analiza pune în evidenţă eficienţa sau ineficienţa, şi poate ajuta la identificarea 
problemelor critice dar şi promovarea bunelor practici, 

 este un model mai mult sau mai puţin simplificat pentru evaluarea soluţiilor/scenariilor. 
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1.3. Metodologia şi colectarea datelor 

 
Balanţa energetică este o imagine de ansamblu a resurselor de energie pe de o parte şi a 
consumului de energie pe de altă parte pentru o anumită zonă geografică (oraş sau parte a unui 
oraş,  judeţ sau regiune). În cadrul acesteia se regăsesc următorii indicatori : 

 Consumul de combustibil 

 Metode de conversie a energiei 

 Distribuţia energiei 

 Utilizatorii finali 

 Emisiile 

 Energia regenerabilă 
 

În principiu balanţa energetică se poate reprezenta sub formă grafică aşa cum poate fi observat în 
figura 1: 

 
 

Figura 1. Balanţa energetică - reprezentare grafică 
Figure 1. Energy balance - graphic representation 

 
Metodologia de colectare şi prelucrare a datelor se bazează pe: 

Consum de 

energie 

Intrări energie şi 
combustibil 

Extern: 

 Electricitate 

 Gaz natural 

 Motorină 

 Benzină  

 Petrol  

 

Producţie locală de 
energie: 

 Deşeuri 

 Energie 
solară 

 

Pentru: 

 Rezidenţial 

 Servicii 

 Industrie 

 Transport 

 Agricultură 

Alte produse şi efecte: 

 Emisiile de CO2 şi alte emisii la 
nivel global şi pe cap de locuitor 

 Alte moduri de poluare: fonică 

Export energie 
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 date furnizate de Primăria Pucioasa. Aceste date cuprind informaţii despre facturile la 
energia electrică şi gaze pentru utilităţile care revin în responsabilitatea primăriei (clădirea primăriei, 
bibliotecă, casa de cultură, cămin cultural, pieţe, iluminat public, etc.), precum şi datele ultimului 
recensământ al locuinţelor din oraş, 

 date furnizate de şcoli şi spitale privind consumul de energie electrică şi gaze naturale 
(Şcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”, Şcoala nr. 5, Spitalul Orăşenesc Pucioasa, Spitalul de 
Neurologie, Spitalul de Recuperare), 

 „Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013”, elaborat în 
anul 2006 de către Primăria Pucioasa. 

 Date statistice din „Anuarul statistic al României 2010” şi “Balanţa energetică şi structura 
utilajului energetic 2010”, elaborate şi publicate de către Institutul Naţional de Statistică (INS)  

 Verificări punctuale prin măsurători de consum energie electrică la o clădire publică 
relevantă, Spitalul Orăşenesc Puciosa, 

 Evaluări, conform celor mai bune practici şi a unor indicatori specifici elaboraţi în alte 
proiecte, inclusiv de către Enero, 
 
În oraşul Pucioasa nu se exploatează resurse primare clasice de energie. Gazele de sondă, deşi 
au fost descoperite în zona Diaconeşti care face parte din perimetrul analizat, încă nu sunt 
exploatate. De asemenea nu sunt sisteme de producere locală a energiei electrice.  
 
Datorită lipsei unor date complete, evaluarea balanţei energetice în oraşul Pucioasa are un 
caracter preliminar, dar fiind prima realizată aici, are rolul de punct de plecare perfectibil în viitoare 
eforturi în acest domeniu.  
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2. Scurtă prezentare a oraşului Pucioasa 
 

Amplasare 

Localitatea, cu o suprafaţă aproximativă de 42 km2, este amplasată la 25o 26’ 22’’ longitudine estică 
şi 45o 05’ 07’’ latitudine nordică, în partea de nord a judeţului Dâmboviţa. Se învecinează cu oraşul 
Fieni şi comunele: Moţăieni, Brăneşti, Vulcana Băi, Vulcana Pandele, Glodeni Deal şi Vârfuri.  
Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, Pucioasa este situat în Regiunea nr. 3 Sud – 
Muntenia. Localitatea este amplasată la circa 100 km de trei mari oraşe ale ţării: Bucureşti (unde se 
află cel mai apropiat aeroport), Braşov şi Piteşti. 
 
Oraşul Pucioasa este situat pe cursul mijlociu al râului Ialomiţa, în regiunea dealurilor subcarpatice, 
subunitatea Subcarpaţilor cuprinşi între râul Prahova şi râul Dâmboviţa, la circa 400 m deasupra 
nivelului mării, pe o distanţă de 8,750 km lungime (de-a lungul văii râului Ialomiţa) şi pe o lăţime de 
7,375 km (între Pucioasa-Sat şi Malurile). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Amplasarea 
oraşului Pucioasa în 
judeţul Damboviţa  
Figure 2. Pucioasa 

location in Dambovita 
County  

 

 
Caracteristici geo-climatice  
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Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Pucioasa aparţine zonei dealurilor subcarpatice. Oraşul 
este situat pe trei terase, prima la nivelul râului Ialomiţa şi ultima la baza dealului Patrana, într-o 
zonă depresionară, fiind împrejmuită de o serie de dealuri. 
Oraşul este înconjurat de dealuri, cele mai înalte culmi din jur fiind Măgura Bela (664,7 m) şi Dealul 
Glodeni (615 m). Datorită aşezării sale, acesta se află la adăpost de curenţii reci din nord, iar 
cantitatea de precipitaţii este mai mare decât în alte localităţi. 
 
Principalele caracteristici ale climei oraşului Pucioasa: 

 Temperatura medie annuală: +8,5 oC 

 Temperatura minimă absolută a aerului: -28 oC 

 Temperatura maximă absolută a aerului: +40 oC 

 Media anuală a precipitaţiilor: 700-800 mm/mp. 
 
 
Istoric  
Prima atestare documentară a localităţii datează dintr-un document din anul 1538, denumirea de 
Pucioasa fiind menţionată pentru prima dată abia în anul 1759. Pucioasa a căpătat statutul de 
comună în anul 1910, devenind ulterior oraş, prin Decretul Regal din 7 decembrie 1929.  
Oraşul Pucioasa are în componenţă următoarele „localităţi”: Pucioasa, Bela, Diaconeşti, Glodeni, 
Malurile, Miculeşti şi Pucioasa-Sat.  
 
Ca staţiune balneoclimaterică, Pucioasa este cunoscută încă din anul 1828, deşi acest statut i-a 
fost recunoscut printr-un act oficial mult mai târziu când, prin Hotărârea Guvernului României din 24 
iunie 1999, s-a aprobat atestarea oraşului Pucioasa ca staţiune turistică de interes naţional. 

 
Caracteristici socio- economice  

Populaţia  

Oraşul Pucioasa numără în prezent cca. 16000 de locuitori, echivalentul a 3% din populaţia 
judeţului Dâmboviţa. În anul 2002 populaţia oraşului era de 15227 locuitori, din care 47,8% bărbaţi 
şi 52,2% femei, cu o densitate de 379,8 locuitori/km2.  
 

Din punct de vedere al gradului de ocupare al forţei de muncă populaţia se împarte după cum 
urmează: 

- 20% angajaţi, 

- 20% fermieri, 

- 40% şomeri, 

-14% pensionari, 

- 6% altă ocupaţie. 
(Sursa: http://db.politiaromana.ro/orase/pucioasa.html) 

 

Educaţia  

Există 6 grădiniţe, 3 şcoli generale, 1 liceu şi 1 grup şcolar care deservesc oraşul. 
 

Industria, agricultura, serviciile şi comerţul 

http://db.politiaromana.ro/orase/pucioasa.html
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Nu există o zonă industrială compactă, agenţii economici fiind răspândiţi în aproape toate cartierele 
oraşului.  
Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenţii economici din oraşul Pucioasa sunt:  

  Industria textilă  

  Industria chimică  

  Industria alimentară  

  Industria lemnului şi a mobilei  

  Construcţii  

  Prestări-servicii  
 
Alte produse ale agenţilor economici din oraş: ambalaje, ornamente pentru pomul de iarnă, 
materiale tipografice, lumânări ornamentale, fenestraţii, mobilier de grădină, produse din hârtie. Mai 
putem menţiona şi şlefuirea diamantelor şi diverse prelucrări mecanice. 

 
Întreprinderile sunt de tip mic şi mijlociu, cu o medie de aproximativ 30 de angajaţi.  
Cea mai mare înteprindere este S.C. Sun Garden România S.R.L. cu aproximativ 650 de angajaţi 
şi activează în industria textilă. Alte întreprinderi cu activitate semnificativă: S.C. Monte Biano S.R.L 
(industria celulozei şi hârtiei), S.C. Boscus S.R.L (industria lemnului). În urma privatizării, 
numeroase fabrici şi-au redus drastic activitatea (de ex. fabricile de textile S.C. Platforma Bucegi,  
S.C. Trainica , S.C. Risconf). 
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3. Utilizarea gazului natural 
 

Reţelele de gaze sunt de două feluri: de joasă presiune şi de medie presiune. Asigurarea debitului 
de gaze naturale face obiectul de activitate al S.C. Distrigaz Sud S.A., Sucursala Târgovişte, Sector 
Pucioasa. S.C. Distrigaz Sud S.A. este proprietarul reţelelor de distribuţie şi parţial al 
branşamentelor. 
În oraşul Pucioasa nu există un sistem centralizat de distribuţie a apei calde de consum. Apa caldă 
de consum este preparată în centralele termice individuale sau de bloc. 
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Figura 2. Destinaţia gazelor naturale furnizate către consumatorii final 

Figure 2. Natural gas consumption by final destination

Gaz natural 

Sector 

rezidenţial 

Sector 

industrial 

Sector servicii 

procese industriale 

boiler 

sobă 

cuptor/aragaz 

apă caldă de consum 

încălzire 

încălzire 

apă caldă de consum 

încălzire 

apă caldă de consum 

cuptor/aragaz 
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 3.1. Consum rezidenţial 

 
 
90% din clădirile din oraşul Pucioasa sunt conectate la reţeaua de alimentare cu gaze naturale 
(„Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013”). 

 
Pentru determinarea necesarului anual de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră la 
nivelul oraşului, pornim de la inventarul clădirilor, locuinţelor, blocurilor şi aproximarea necesarului 
de energie pentru apartamentele convenţionale şi case.   
 
Fondul de locuinţe existente în Pucioasa conform datelor ultimului recensământ al primăriei este de  
6200 locuinţe. Dintre acestea:  

   - 3641 gospodării individuale, la case din care se estimează că 90% folosesc gaz natural 

   - 2560 locuinţe colective (în blocuri), din care 2360 apartamente, şi 200 garsoniere. 
 
În blocuri este concentrată circa 41% din populaţia oraşului. Blocurile au structură rigidă şi sunt 
uzate nu numai moral, ci şi fizic. Izolaţia termică este necorespunzătoare. 
 
Alte date statistice privind locuinţele:  

- numărul mediu de persoane pe locuinţă: 2,72;  

- numărul mediu de camere / locuinţă: 2,6;  

- numărul mediu de persoane / cameră: 1,03;  

- suprafaţa locuibilă1 / persoană: 14,38 mp  

- suprafaţa medie / locuinţă: 38,27 mp.  

 

278

3305

1356

334
10728

Garsoniera

Ap. 2 camere

Ap 3 camere

Ap 4 camere

Case

 
Figura 3. Numărul de persoane distribuit pe tip de locuinţă 

Figure 3. Number of inhabitants by tipe of dwelling 

 
 
 

                                                
1 Suprafaţa locuibilă reprezinţă suprafaţa camerelor de locuit: dormitor (dormitoare) şi camera de zi. 
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Pentru a face o analiză comparativă a cosumului de energie s-au folosit informaţii de la Asociaţia 
Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC). 
 
Tabelul 1. Indicatori energetici pentru locuinţele rezidenţiale din mediul urban, după modul de utilizare a 
energiei [kWh/m

2
 an] 

Table 1. Energy indicators for residential housing in cities, by type of energy use [kWh/m
2
 year] 

 
Locuinţă/tip 
clădire/sistem de 
încălzire 

Încălzire Acc Preparare 
hrana 

Iluminat şi  
electrocasnice 

Total 

Apartament/bloc/încălzire 
centralizată 

137,55 120,75 52,65 29,14 340,09 

Aparatament/bloc/centrală 
individuală 

137,55 57,50 52,65 29,44 277,15 

Locuinţe 
cuplate/casă/încălzire 
centralizată 

164,47 137,66 60,03 31,94 394,10 

Locuinţe 
cuplate/casă/centrală 
individuală 

164,47 65,55 60,03 32,50 322,55 

Locuinţă 
cuplate/casă/sobă 

164,47 13,11 60,03 31,11 267,89 

Locuinţa 
individuală/încălzire 
centralizată 

164,47 6,56 60,03 31,11 262,17 

Locuinţă individuală/boiler 220,26 112,12 48,89 30,56 411,83 

Locuinta individuală/sobă 220,26 53,39 48,89 30,56 353,10 
Sursa AAEC 2011 

 
Tabelul 2. Indicatorii energetici pentru locuinţele rezidenţiale în mediul rural, în funcţie de tipul de locuinţă  
[kWh/m

2
 an] 

Table 2. Energy indicators for residential housing in communes, by tipe of house use [kWh/m
2
 year] 

 

Tip locuinţă Număr  
clădiri 

Aria totală  
construită m2 

Consumul total de 
energie MWh/an 

Consumul 
specific de 
energie 
kWh/m2an 

Clădire individuală 3638595 282238,57 48262,80 171,00 

Clădiri cuplate 47883 8626,70 1268,12 147,00 

Bloc de apartamente 14264 6245,95 1180,48 189,00 

Total 3705464 297111,22 50711,40 170,70 
Sursa AAEC 2011 
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57%

25%

7%

11%

încălzire

apă caldă de consum 

preparare hrană

iluminat şi electrocasnice

 
Figura 4. Structura consumurilor energetice pentru sectorul rezidenţial în România  

Figure 4. Structure of energy consuption for residential sector in Romania 
Sursa AAEC 2011  

 
Consumul specific de energie pentru Pucioasa a fost adaptat intermediar între cei doi indicatori  
urban/rural, cu pondere mare spre specificul urban.  
 
Aproximarea consumului specific de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră pe tip 
de locuinţă din sistemul rezidenţial este prezentată în tabelul 3.  
 
Tabelul 3. Aproximarea consumului specific de energie termică (kWh/m

2
an) pentru locuinţele din sistemul 

rezidenţial estimat pe tip de locuinţă 
Table 3. Specific energy consumption (kWh/m

2
an) required for dwelling in residential sector estimated by 

type of dwelling 

  Garsoniera 
Ap.  

2 camere 
Ap. 

 3 camere 
Ap.  

4 camere Case 

Suprafaţa medie locuibilă (încălzită), mp 34 45 60 73 65 

Q (kWh/m
2
an ca medie naţională 

 în zona urbană, sursa AAEC 311 311 311 311 340 

Q (kWh/m
2
an corectat ptr Pucioasa) 270 260 250 235 210 

 
Astfel rezultă necesarul anual de energie termică (consumul ca energie termică utilă) pentru 
locuinţele rezidenţiale din oraşului Pucioasa. 
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Tabelul 4. Necesarul anual estimat de energie termică pentru locuinţele rezidenţiale din oraşul Pucioasa 
Table 4. Estimated annual need of thermal energy for residential housing in Pucioasa City 

  Garsoniera 
Ap. 2  

camere 
Ap. 3  

camere 
Ap. 4 

camere Total ap. Case 

Număr locuinţe 200 1760 500 100 2560 3641 

Consumul anual estimat  
de energie termică, 

GWh/an 1.8 20.6 7.5 1.7 31.6 49.7 

TOTAL, GWh/an 81.3 

 

2.2%

25.3%

9.2%

2.1%

61.1%

Garsonieră Ap 2 camere Ap 3 camere Ap 4 camere Case

 
Figura 5. Necesarul anual estimat de energie termică pe tipul de locuinţă rezidenţială din oraşul Puciosa 

Figure 5. Estimated annual need of thermal energy by tipe of residential housing in Pucioasa City 

 
Tabelul 5. Necesarul anual energetic estimat pentru locuinţele rezidenţiale din oraşul Pucioasa, după tipul de 
consum [GWh/an] 
Table 5. Estimated annual energy need for residential housing in Pucioasa City, by energy use [GWh/year] 

GWh/an Încălzire 
Apă caldă 
de consum 

Preparare 
hrană 

Total energie 
termică 

Energie electrică 
(vezi cap.4.1.) 

Total consum 
energetic  

Apartamente de 
bloc 18.7 8.3 4.7 31.6 2.90 34.5 

Case 31.6 10.5 7.7 49.7 5.44 55.1 

Total 50.3 18.8 12.3 81.3 8.34 89.7 

 
Datele de mai sus se referă la necesarul de căldura util, propriu-zis, în locuinţe.  
80% dintre case folosesc gaze naturale, iar restul lemne de foc. 
Pentru a estima consumul de gaze naturale pentru obţinerea acestei energii termice, cifrele se 
corectează invers proporţional cu randamentul instalaţiilor de ardere a gazului (orientativ cca 80%).  
Deci consumul de gaze naturale pentru necesarul de energie termică în locuinţe este de  
71.4/0,8  = 89,2 GWh/an. 
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 3.2. Consum în servicii 

 
Consumul în servicii este analizat din două perspective: servicii publice şi servicii private.  
În cazul sistemului public, consumul de gaze naturale a fost colectat din facturile puse la dispoziţie 
de primărie, iar unde nu au fost date disponibile s-a estimat. Gazele naturale sunt folosite pentru 
încălzire şi prepararea apei calde de consum. 
În oraşul Pucioasa funcţionează 3 spitale: Spitalul Orăşenesc Pucioasa, Spitalul de Neurologie şi 
Spitalul de Recuperare. De asemenea există un centru de îngrijire şi asistenţă Pucioasa cu o 
capacitate de 60 de paturi. Spitalul Orăşenesc Pucioasa este un spital general cu 300 de paturi ce 
deserveşte întreaga zona de nord a judeţului. În prezent în oraş funcţioneaza 6 grădiniţe, 3 şcoli 
generale, un liceu şi un grup şcolar. 
 
Oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de turism balnear din judeţ. Structurile specifice pentru 
serviciile balneare (cazare şi tratament) se realizează în prezent în 2 baze de tratament: Complexul 
„CERES” aparţinând de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Policlinica Balneară 
Pucioasa „TURIST” aparţinând de S.C. „Turist” Pucioasa S.A. Complexul de odihnă şi tratament 
Ceres are o capacitate de 300 de locuri, iar Complexul Turist de 124 de locuri. 
 
De asemenea Casa Sanatorială a Pensionarilor H. Carp Pucioasa are 108 locuri de cazare în 54 
de camere de 2 stele, dar nu dispune de restaurant propriu. În Pucioasa îşi desfăşoara activitatea 
alte 8 pensiuni şi moteluri.  
 
Pe baza facturilor privind consumul de gaze şi a estimărilor, rezultă mai jos consumul de gaze 
necesar pentru energia termică utilizată în servicii. 
 
Tabelul 6. Consumul anual de gaze utilizat pentru energie termică pentru servicii: 
Table 6. Annual natural gas consumption for thermal energy, services: 

Tip serviciu Consum anual de gaz 
natural, GWh/an 

Sursa informaţie 

Servicii 
publice 

Spitale 4,49 facturi şi estimat 

Unităţi de învăţământ 1,73 estimat 

Clăditi publice (clădirea 
primăriei, casa de cultură, 
cămin cultural, pieţe) 

2,062 facturi 

Total servicii publice 8,28 - 

Servicii 
private 

Hoteluri3 1,11 estimat 

Pensiuni 0,25 estimat 

Alte servicii (alimentaţie, 
magazine, bănci, etc.) 

1,80 estimat 

Total servicii private 3,16 - 

                                                
2 Bazat pe facturile de gaze naturale furnizate de Primăria Pucioasa pentru perioada 24 noiembrie 2009 - 18 noiembrie 

2010 
3 S-a luat în calcul un grad mediu de ocupare de 60% pentru pensiuni şi moteluri şi de 90% pentru bazele de tratament 

Ceres şi Turist 
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TOTAL 11,44 - 

 
 
3.3. Consum în industrie 

 
Consumul în industrie este dificil de apreciat din lipsa datelor. Gazele naturale sunt folosite în 
boilere pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum.  
 
Tabelul 7. Consumul de gaze utilizat pentru energie termică în sectorul industrial - estimare 
Table 7. Natural gas consumption to produce the heat and hot water  for industrial sector- estimation 

Tip industrie 
Nr. 
angajaţi 

Consum gaze 
naturale, GWh/an 

Textila 700 3,9 

Hârtie 700 3,9 

Prelucrarea 
lemnului 50 0,25 

Altele 50 0,25 

TOTAL 1500 8,3 

 
 
Tabelele 6 şi 7 se referă la consumul de gaze la intrarea în boilere, deci pentru a estima căldura şi 
apa caldă obţinută cifrele se multiplică cu randamentul instalaţiilor (orientativ cca. 75...80%).
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4. Utilizarea energiei electrice 
 

Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face prin reţeaua de înaltă tensiune din LEA 110 KV 
Aninoasa - Fieni. În zonă există o singură staţie de transformare, staţia 110/20 KV – 25 MVA 
Pucioasa. Consumul mediu este de circa 16 MVA. 
 
Posturile de transformare sunt răspândite pe toată suprafaţa oraşului, iar din acestea pleacă linii 
electrice de 0,4 KV care alimentează cu energie electrică consumatorii casnici şi industriali. 
 
Furnizorul de energie electrică este SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD. La 
baza producerii energiei electrice furnizate de ELECTRICA MUNTENIA oraşului Pucioasa se 
găsesc următoarele surse primare de energie: cărbune, energie nucleară, gaze naturale, păcură, 
surse regenerabile (doar hidro) şi alte surse convenţionale. Proporţia acestor surse de energie se 
poate observa în figura 6. 
 

Gaze naturale

19%

Surse 

regenerabile

18%

Păcură

2%

Alte surse 

convenţionale

0%
Cărbune

36%

Nuclear

25%

 
Figura 6. Surse primare de producere a energiei electrice furnizate de către SC. Electrica Muntenia Nord. 
Figure 6. Primary energy sources used to produce electricity supllied by S.C. Electrica Muntenia Nord  
 

La nivel naţional resursele purtatoare de energie pentru producerea celor 60,9 TWh energie brută 
electrică consumată în anul 2010 sunt următoarele: 

Hidro

33%

Nuclear

19%

Hidrocarburi
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Figura 7. Mixul de producere a energiei electrice în România 
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Figure 7. Electricity production mix in Romania, 2010 

 
În comparaţie cu mixul naţional, furnizorul Electrica Muntenia furnizează energie electrică produsă 
din mai puţine surse regenerabile (18% în comparaţie cu 34% la nivel naţional) şi mai mult din 
energie nucleară şi gaze naturale.  
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Figura 8. Destinaţia energiei electrice furnizate către utilizatorii finali 
Figure 8. Electrical Energy consumption by final destination
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4.1. Consum rezidenţial 

 
Tabelul 8. Consumul anual de energie electrică estimat în sectorul residenţial structurat pe categorii de 
locuinţe.  
Table 8. Estimated annual electricity consumption for residential sector by type of dwelling  

Nr. 
Crt. 

 Garsonieră 
Ap 2 

camere 
Ap 3 

camere 
Ap. 4 

camere 
Case 

1 Număr locuinţe 200 1760 500 100 3641 

2 
Consumul anual estimat de 

energie electrică  
(GWh/an) 0,18 1,88 0,68 0,16 5,40 

 TOTAL (GWh/an) 
 

8,3 
 

 

Consumul anual de energie electrică pe tip de locuinţă 

în sistemul rezidenţial

2.2%

22.7%

8.2%

1.9%65.1%

Garsonieră Ap 2 camere Ap 3 camere
Ap 4 camere Case

 
Figura 9. Consumul anual de energie electrică estimat pe tip de locuinţă rezidenţială 

Figure 9. Estimated annual energy consumption by tipe of residential housing 

 
În figura 10 este evidenţiat consumul de energie electrică şi de gaze naturale în sectorul rezidenţial.  



 

  

 

 23 

0

20

40

60

80

100

120

140

Consum energie electrica Consum energie termica

C
o

n
s
u

m
 (

G
W

h
/a

n
)

Case 

Apartamente

 
Figura 10. Consum anual energetic estimat pentru locuinţele rezidenţiale din oraşul Pucioasa. 

Figure 10. Estimated annual energy consumption for residential housing in Pucioasa City 

 
 
4.2. Consum în servicii 
 
Consumul de energie electrică în sectorul Servicii este prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 9. Consumul de energie electrică în sectorul Servicii 
Table 9. Electricity consumption for Sevices Sector 

 
 
 
 
Tip serviciu Număr 

Număr de 
locuri 
(persoane) 

Consum 
energie 
electrică 
estimat 
GWh/an4 

 
 
 
Surse 
informaţie 

Servicii 
publice Şcoală 3 1000 0,0521 

Facturi şi  
estimat 

Liceu 1 700 0,040 estimat 

Grup scolar 1 700 0,040 estimat 

Spital 5 380 0,382 estimat 

Iluminat public  - - 0,7295 facturi 

Clădiri publice (casa de 
cultură, biblioteca, primăria, 
piaţă etc) - - 0,126 

facturi 

Total - - 1,3696 - 

Servicii 
private 

Hotel5 3 449 0,083 estimat 

Pensiune/motel 8 165 0,031 estimat 

Altele (alimentaţie, bănci, 
magazine, etc.) - - 

0,350 
 

estimat 

Total - - 0,464 - 

TOTAL - - 1,8336 - 

                                                
4 Bazat pe facturi şi prin estimare proprie cu indicatori specifici  
5 S-a luat în considerare un grad de ocupare de 60% pentru pensiuni şi moteluri, şi de 90% pentru bazele de tratament 

Ceres şi Turist 
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4.3. Consum în industrie 

 

 
Consumul de energie electrică este estimat în sectorul industrial pe baza unor indicatori privind 
consumul pe lucrător în domeniul respectiv. 
 
În oraşul Pucioasa funcţiona un număr mare de societăţi având ca profil de activitate: industria 
uşoara (Platforma Textila Bucegi, S.C.Trainica, S.C. Risconf ), construcţii civile industriale, instalaţii 
sanitare şi de gaze (S.C .Conired, S.C. Diana, S.C. Caron), industria chimică (S.C. Jalutex), unităţi 
de prelucrare a lemnului (S.C. Boscus ), de prelucrare a sticlei (S.C. Oberon), prestări servicii, 
panificaţie (S.C. Patrana, S.C. Alfredo, S.C. Nevas), alimentaţie publică, comerţ şi transporturi.  
După privatizare şi în ultima perioadă, aceste societăţi şi-au redus activitatea sau au fost închise 
pentru o perioadă de timp nedeterminată.  
 
În prezent singurele societăţi cu activitate relevantă şi în creştere sunt S.C. Sun Garden România 
S.R.L. care confecţionează articole din textile şi S.C. Monte Bianco S.R.L. având ca profil de 
activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie şi carton.  

 
Tabelul 10. Consum energie electrică sector industrial 
Table 10. Electricity consumption for industrial sector 

Tip industrie 
Nr. 
angajaţi 

Consum energie 
electrică6 GWh/an 

Textilă 700 0,530 

Hârtie 700 0,650 

Prelucrarea 
lemnului 50 0,080 

Altele 50 0,080 

TOTAL 1500 1,34 

 
 
 
 

                                                
6 Conform informaţiilor furnizate de primărie 
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5. Alte surse energetice şi consumuri 
 

Biomasă 
 

20% din case folosesc sistem individual de producere a energiei termice, utilizând combustibil 
biomasa (lemne de foc). Aproape toate aceste sisteme sunt de fapt sobe tradiţionale (91%). Aceste 
sobe pot fi folosite şi pentru preparea hranei. Sobele au cel puţin două dezavantaje: nu există 
grătar şi un sistem de reglare a aerului. De asemenea arderea este una necorespunzătoare ceea 
ce duce la o eficienţă de 10-30% şi emisii foarte ridicate de CO sau de alţi poluanţi.  
  

Număr case încălzite cu biomasă 728 

Suprafaţa medie încălzită (mp) 65 

Q (kWh/m2an) estimat 210 

Q  (GWh/an) 9.94 

 
Rezultă consumul de biomasă, la intarea în sobe sau alte instalaţii de 9,94/0.3 = cca 33,1 GWh/an, 
considerând un randament mediu de ardere de 30% în sobele tradiţionale. 
 
 
Sectorul transport 
 

Oraşul Puciosa este străbătut de D.N. 71 ca principala arteră de circulaţie care face legătura între 
localităţile Bucureşti –Târgovişte - Sinaia. Din DN 71 se ramifică drumurile judeţene ce fac legătura 
cu comunele Brăneşti-Vulcana Pandele-Vulcana Băi, Godeni, Bezdead, Vârfuri. 
Oraşul Pucioasa are un număr de 46 străzi ce sunt amplasate pe partea dreaptă şi stângă a D.N. 
71. Persoanele fizice deţin în proprietate 2119 mijloace de transport, iar persoanele juridice 502 
mijloace de transport. Oraşul nu dispune de mijloace de transport în comun. 
 

Afluenţa de trafic auto este legată şi de traseul turistic ce leagă municipiul Târgovişte de zona 
montană, precum şi numărul mare de autovehicule de tonaj greu care vin de la S.C. Heidelberg 
Carpat Cement Fieni. În ceea ce priveşte transportul interurban în comun, la vechile autobuze ale 
Nord Trans S.A. Pucioasa sau ale Societăţii Comerciale Transport Public S.A. Târgovişte se 
adaugă microbuzele unor firme private. 
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Tabelul 11. Consumul anual de carburant estimat în perimetrul oraşului pentru mijloacele de transport  
Table 11. Estimated yearly  fuel consumption within city area for vehicles 

 Tip vehicul 

Număr 
vehicule la 
persoane 

fizice 

Număr 
vehicule 

la 
persoane 
juridice 

Total 
vehicule 

Distanta 
medie 

parcursă 
într-un an 

km/an 

Consum 
mediu 
combustibil 
autovehicul 
l /100 km 

  
Consum de 

energie  

t.e.p. (GWh) 

Autoturisme 1813 246 2059 9500 7 1369 15,924 

Scutere şi 
motociclete 130 2 132 5500 1.9 14 0,160 

Autobuze, 
microbuze 2 58 60 18000 23 248 2,889 

Autovehicule 
marfă 174 196 370 25000 25 2313 

 
26,894 

Total  2119 502 2621   3944 45,868 
Sursa: http://www.primpuc.ro  

 

Autovehicule ce 
tranziteaza 

oraşul7 - -    1130 13,200 

Total - -  - -   

 
Considerăm că din consumul total al vehiculelor înregistrate în oraş, numai 40% are loc în 
perimetrul oraşului. 
 
În total consumul estimat de carburant în interiorul oraşului este de cca. 31 GWh/an. 
 
 
Sectorul agricol 
 

Deorece activitatea agricolă se desfăşoară la nivel de gospodărie, consumul energetic estimat este 
foarte scăzut şi nu va fi luat în calcul în aceast studiu. 
 
Agricultura este  reprezentată în primul rând de plantaţii de pomi fructiferi: pruni şi meri, în cea mai 
mare parte. Principalele produse vegetale obţinute în gospodăriile populaţiei sunt: porumb pentru 
boabe, cartofi, legume, tomate, varză, ardei, plante de nutreţ. Creşterea animalelor ocupă un loc 
important în agricultura oraşului, în special în ceea ce priveşte bovinele, porcinele, caprinele şi 
ovinele. Nu este neglijată nici creşterea păsărilor şi a albinelor.  

 

                                                
7 S-a luat ca premise un numar mediu de 3 autovehicule pe minut ce tranziteaza orasul si distanta parcursa in oras de cca 

6 km 
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6. Balanţa energetică 
 
 

Sintetizând datele şi analizele de mai sus rezultă: 

 
 Tabelul 12. Consumul anual de surse de energie la nivelul oraşului Pucioasa (GWh/an): 
Table 12. Anual energy resources consumption for Pucioasa City (GWh/year): 

Sector 
Energie 
electrică  

Gaze naturale  Biomasă Carburant  
Consum total 

de energie  

Rezidenţial 8,34 89,24 33,13  130,71 

Servicii 1,83 11,44 -  13,27 

Industrial 1,34 8,3 -  9,64 

Transport - - - 31 31 

Agricol - - -  0 

TOTAL 11,51 108,98 33,13 31,00 184,62 

 

R ez idenţial 

70.8%

Trans port 

16.8%

S ervic ii 7.2%

Indus trie 5.2%

 
Figura 11. Consum total de energie pe sectoare de activitate (%) 

Figure 11. Total energy consumption by sectors of activity (%) 
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Figura 12. Structura energiei consumate în Romania în anul 2010 pe sectoare de activitate 

Figura 12. Structure of energy consumption in 2010 in Romania by activity sectors  
Sursa “Balanţa energetică şi structura utilajului energetic în anul 2010”, INS 
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Figura 13. Destinaţia gazelor naturale furnizate către consumatorii final şi valoarea consumului anual estimat de gaze naturale  
Figure 13. Yearly  natural gas consumption by final destination and the estimated natural gas consumption values
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Figura 14. Destinaţia energiei electrice furnizate către utilizatorii finali şi valoarea consumului de electricitate estimat 
Figure 14. Electricity consumption by final destination and the estimated electricity consumption values
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Consumul total de energie pentru oraşul Pucioasa este de cca. 184 GWh/an. Consumul de 
energie pe cap de locuitor este de cca 11,5 MWh/an.  

 
 
Distribuţia consumului pe tipuri de surse de energie primară este reprezentată în figura 15.   
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Figura 15. Structura energiei consumate în oraşul Pucioasa în anul 2010 pe tipuri  

de surse primare de energie 
Figure 15. Structure of energy consumption in 2010 by type of primary energy sources 
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Figure 16. Structura energiei consumate în România în anul 2010 pe tipuri de surse primare de energie 

Figure 16. Structure of energy consumption in Romania in 2010 by type of primary energy sources 
Sursa “Balanţa energetică şi structura utilajului energetic în anul 2010”, INSSE 
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Aşa cum este reprezentat în figura de mai sus principala sursă primară de energie este gazul 
natural. 
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Figura 17. Distribuţia consumului de energie pe sectoare (GWh/an) 
Figure 17. Energy consumption distribution by sectors (GWh/year) 

 
 
 
 

7. Potenţialul surselor regenerabile de energie, şi posibilitatea utilizării acestuia 

 

 
Energie solară  
 

Situat în zona dealurilor subcarpatice (Zona IV din punct de vedere a valorii fluxului energetic 

solar mediu anual), pe cursul mijlociu al râului Dâmboviţa, oraşul Pucioasa dispune de un 
potenţial solar important caracterizat de circa 200 zile cu soare pe an şi un flux energetic solar 
de 1200-1250 kWh/m2 (cantitatea medie de energie provenită din radiaţia solară incidentă în 
plan orizontal). 
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Figura 18. Harta intensităţii radiaţiei solare în Romania 

Figure 18. Intensity of solar radiation map for Romania 
Sursa ICPE,ANM, ICEMENERG, 2006 

 

Energia solară poate fi folosită în principal pentru încălzirea apei calde menajere în gospodăriile 
individuale dar şi în servicii (spital, hotel, clădiri publice). Folosirea panourilor solare pentru apa 
menajeră pot ajuta la reducerea consumului cu până la 14% -25% din consumul total dintr-o 
locuinţă. 

Există două tipuri principale de colectoare, folosite pentru apa caldă menajeră:  
•    Panouri solare plane; 
•    Panouri solare cu tuburi vidate. 

Dintre cele două tipuri principale folosite în sistemele de încălzire solară a apei, panourile solare 
cu tuburi vidate oferă o eficienţă mai mare, tipic cu 20%-30% mai mare decât panourile solare 
plane. 

 
Ca un studiu de caz prezentăm o instalaţie solară formată din 2 panouri cu 12 tuburi Ø58*1800 
vidate, care se poate achiziţiona la cca 220 Euro plus TVA. Suprafaţa captatoarelor solare este 
3,96 m2şi deserveşte necesarul unei familii de 4 persoane. 

 

 

 

http://www.solariss.ro/panouri-fotovoltaice/panouri-fotovoltaice.html
http://www.solariss.ro/tipuri-de-panouri-solare/tipuri-panouri-solare.html
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Luna  

 
Energie solară captată 
(kWh/luna) 

Acoperire necesar 
energie ACM 
(kWh/lună) 

Ianuarie 115 36% 

Februarie 177 56% 

Martie 243 56% 

Aprilie 295 94% 

Mai 319 102% 

Iunie 326 104% 

Iulie 336 107% 

August 327 104% 

Septembrie 293 93% 

Octombrie 235 75% 

Noiembrie 148 47% 

Decembrie 72,9 23% 
TOTAL(kWh/an) 2887 57% 

 

Instalaţia se amortizează în câţiva ani dacă se obţine o subvenţie prin programul CASA VERDE iar 
iniţial încălzirea se făcea electric. 
 

Propunem pentru oraşul Pucioasa promovarea unui proiect demonstrativ de încălzire a apei calde 
folosind energia solară pentru o clădire publică, apelând şi la programul Casa Verde. 
 
Biomasă 

În prezent aşa cum menţionăm o parte din locuinţele individuale se încălzesc utilizând lemne de 
foc, dar în general în sobe tradiţionale care au randament mic de maxim 20...25%. Oraşul Pucioasa 
se găseşte apropiată de deal şi munte, care pot furniza cantităţi importante de biomasă lemnoasă 
deşeu. 
Trebuie încurajată trecerea la utilizarea biomasei în instalaţii moderne, cu ardere completă şi 
randamente de până la 80%. Astfel de sisteme se pot folosi atât la nivelul unei locuinţe individuale, 
dar şi pentru un bloc de locuinţe sau o clădire publică. 
 
Gazul natural este un „competitor” pe piaţă pentru dezvoltarea utilizării surselor regenerabile, 
solară sau biomasă, dar creşterea continuă a preţului gazului natural şi existenţa unor mecanisme 
de sprijin pe piaţă a surselor regenerabile, vor echilibra această competiţie. 
 
Propunem pentru oraşul Pucioasa promovarea unui proiect demonstrativ de încălzire folosid 
biomasă pentru o clădire publică, apelând şi la programul Casa Verde. 
 
 
 

8. Aspecte de eficienţă energetică 
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Consumul de energie poate fi mult scăzut prin adoptarea unor măsuri de utilizare eficientă a ei. 
Principalele aspecte, în cazul oraşului Pucioasa, privesc 
 

 Îmbunătăţirea izolaţiei termice a locuinţelor şi în general a clădirilor. Aici ne putem aştepta la 
reduceri ale consumului necesar încălzirii cu până la 40%. 

 Cazane cu randament şi automatizare de nivel ridicat, care consumă gaz natural pentru 
căldură şi apă caldă. 

 Iluminat eficient prin folosirea corpurilor de iluminat moderne, în corelaţie cu sisteme 
inteligente de gestiune, în clădiri rezidenţiale, clădiri publice, iluminat public.  

 
Se recomandă elaborarea unui studiu de eficientizare a consumului de energie pentru serviciile 
publice, finalizat cu un plan de măsuri concrete şi sustenabile economic. Este de interes şi 
evaluarea eficienţei economice a unei investiţii într-un grup utilizând gaz natural pe cogenerare, 
care să furnizeze energie electrică pentru compensarea consumului din clădirile sau iluminatul 
public şi pentru încălzirea unui consumator sau grup de consumatori publici (spital, sanatoriu, etc.). 

 
 

9. Emisii 

 
 

În urma consumului de energie rezultă emisii de gaze cu efect de seră din care enumerăm cei mai 
periculoşi poluanţi atmosferici: dioxidul de carbon (CO2), dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), 
monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili (COV), metale grele, pulberi 
sedimentare (praf), pulberile în suspensie (funingine, fum). 
 
 
Emisii anuale de dioxid de carbon 

 
Pentru România conform „Convenţiei primarilor” factorul de conversie pentru emisiile de CO2 

rezultate din producerea energiei electrice este de 0,701 t CO2/MWh, mai mare decât valoarea 
factorului de emisii stabilit la nivelul UE de 0,460 t CO2/MWh. 
Pentru un calcul cât mai exact vom folosi valoarea factorului de emisii de CO2 din eticheta 
energetică a furnizorului de energie electrică ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” stabilit conform 
Ordinului ANRE nr. 69/2009 - Regulamentul de etichetare a energiei electrice. 
De menţionat este faptul că energia electrică nu este produsă în oraşul Pucioasa ci este importată. 
Energia electrică este produsă pe teritoriul ţării. Pentru anul 2010 emisiile de CO2 de la furnizorul 
de energie electrică sunt peste nivelul stabilit pentru România cel de 370 g/kWh. 
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Tabel 13. Cantitatea de emisii CO2 (t) 
Table 13. The CO2 emission quantity  

Tip energie 
Factor de emisii  
t CO2/MWh 

Energie consumată 
MWh 

Emisii  
t CO2  

Energie electrică importată 0,4418 11513,6 5077,5 

Total emisii în afara oraşului - - 5077,5 

Gaze naturale 0,2029 108980,0 22014,0 

Carburant 0,2610 31000,0 8060,0 

Biomasă (lemn) 0,03611 33130,0 1192,7 

Total emisii în oraş - - 31266,6 

TOTAL - 182513,6 36344,1 

 
 

Indicator de emisii de CO2 pe cap de locuitor este 2,27 t CO2/cap de locuitor pentru anul 2010 în 
oraşul Pucioasa. 
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8 Factor emisii CO2 din eticheta energiei electrice “Electrica Furnizare Muntenia Nord” 
9 Factor emisii CO2 din „Convenţia primarilor” 
10 Factor emisii CO2  din “Conventia primarilor”, valoare medie  
11 Factor emisii CO2 din reglementare naţioanală MC001/1-2006 Metodologia de calcul al performatei energetice a 

clădirilor 
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Figura 19. Cantitatea de emisii de CO2 în funcţie de tipul de energie ultilizat pentru anul 2010 
Figure 19. CO2 emission quantity by type of energy used  for 2010 
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Figura 20. Cantitatea de emisii de CO2 pe sectoare, 2010 

Figure 20. CO2 emission quantity by sectors, 2010 

 
 
 
Tabel 14. Cantitatea de emisii CO2  - echivalent (t) 
Table 13. The CO2-eq  emission quantity (t) 

 

Tip energie 

Factor de emisii pe durata 
ciclului de viata12 
t CO2 echivalent /MWh 

 
Energie consumată 
MWh 

Emisii  
t CO2 
echivalent  

Energie electrică importată 1,084  11513,6 12480,74 

Total emisii în afara oraşului - - 12480,74 

Gaze naturale 0,237 108980,0 25828,26 

Carburant 0,300 31000,0 9939,0 

Biomasă (lemn) 0,203 33130,0 6725,39 

Total emisii în oraş - - 42492,65 

TOTAL - 184623,6 54973,39 

 
Indicator de emisii de CO2 echivalent pe cap de locuitor este 3,44 t CO2 echivalent/pe cap de 
locuitor pentru anul 2010 în oraşul Pucioasa, sub valoarea medie13 pentru România de 7,1 t CO2 

echivalent/pe cap de locuitor. 

                                                
12 Factor emisii CO2 echivalent din “Conventia primarilor” 
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Deşeuri radioactive 

 
Energia electrică convertită din energie nucleară consumată în anul 2010 este de cca 2,87 GWh/an 
ceea ce rezultă o cantitate de 14,34 kg deşeuri radioactive (Factor de conversie deşeuri radioactive 
0,005 g/kWh conform etichetei energiei electrice a furnizorului de energie electrica Electrica 
Furnizare Muntenia Nord).  
 
Deşeurile radioactive nu sunt produse pe aria oraşului Pucioasa, energia electrică este importată 
pentru a putea fi utilizată. 
 
 
 

 
10. Concluzii 

 

Analiza de faţă este o primă încercare de realizare a balanţei energetice pe conturul oraşului 
Pucioasa. Analiza defineşte indicatorii specifici de consum energetic, care constituie o referinţă în 
evoluţia ulterioară spre performanţe îmbunătăţite ale consumului de energie în oraş. 
 
Analiza constituie baza, punctul de plecare, pentru stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi 
lung ale politicii locale în cadrul unui Plan municipal energetic.  
De asemenea informaţiile conţinute pot fi folosite ca suport în activităţile legate de cooperări 
europene pe tema eficienţei energiei,aşa cum este Convenţia Primarilor. 
 
Analiza se bazează pe informaţii locale colectate în combinaţie cu aproximări prin referenţiere 
(”benchmarking”) la indicatori specifici cunoscuţi la nivel naţional.  

 
Consumul de combustibil în oraşul Pucioasa este dominat de consumul de gaze naturale, urmat de 
biomasă şi carburanţi pentru transport. 
  
Energia regenerabilă (lemne) acoperă un procent semnificativ de 17,9%.  
 
Consumul din sectorul rezidenţial reprezintă cca. 70% din consumul total de energie. Consumul de 
energie pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde de consum predomină în consumul 
de energie din sectorul rezidenţial, lucru valabil şi pentru sectorul servicii. 
 
Comparând cu indicatorii la nivel naţional, Pucioasa are un consum de energie pe locuitor mai 
redus, şi anume de 11,5 MWh/an faţă de 12,34 MWh/an. Acest lucru este normal având în vedere 
lipsa consumului de energie în industrie. 

                                                                                                                                                             
13 Conform raportului numărul 6/2011 ”Emisii de gaze cu efect de seră în Europa: o analiză în retrospectivă pentru 

perioada 1990-2008,  Agenţia Europeană de Mediu  
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În sectorul rezidenţial, consumul de energie pe locuitor este mai mare decât media naţională, şi 
anume de 8 MWh/an, normal pentru o zonă urbană, dar în acelaşi timp arată faptul că există un 
potenţial important pentru măsuri de eficienţă energetică pentru acest sector.   
 
În ceea ce priveşte emisiile de CO2 echivalent pe cap de locuitor în Pucioasa valoarea indicatorul 
este de cca. 48% din valoarea indicatorului de la nivel naţional. Una dintre explicaţii este tot 
consumul redus de energie din industrie.  
 
 


