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  RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

 
pentru  aprobarea  Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele 
tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact 
asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020 

 
 
In urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, conform prevederilor din Anexa nr.1 la 
Ordinul ministrului mediului nr. 598/2018, aglomerarea urbană Braşov se încadrează în regimul 
de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot/oxizi de azot (NO2/NOx) şi particule în 
suspensie (PM10), fiind astfel elaborat Planul integrat de calitate a aerului. 
 
Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov reprezintă setul de măsuri cuantificabile 
din punctul de vedere al eficienţei lor, pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia, astfel 
încât să fie atinse valorile-limită pentru poluanţii dioxid de azot/oxizi de azot şi particule în 
suspensie, stabilite în anexa nr.3 la Legea nr.104/2011. 
 
Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului s-a stabilit pentru o perioadă de 5 
ani. Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov cuprinde măsuri pentru perioada 
2018-2022. 
 
Planul integrat de calitate a aerului elaborat pentru UAT Municipiul Braşov s-a aprobat prin HCL 
nr. 628/31 octombrie 2018, în condiţiile legii. 
  
Conform prevederilor legale în vigoare stadiul realizării măsurilor/acţiunilor din planul de 
calitate a aerului se monotorizează şi controlează împreună cu autorităţile publice teritoriale de 
protecţie a mediului. La intalnirea din data de 20.01.2020, convocata de ministrul mediului, 
apelor si padurilor, privind stadiul realizarii masurilor din PICA, s-a solicitat accelerarea 
implementarii masurilor in vederea imbunatatirii calitatii aerului. 
 
Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov a fost aprobat la 31 octombrie 2018 , 
măsurile propuse în plan au fost demarate unele fiind in procedura de evaluare din punct de 
vedere tehnico-economic, de obtinere a avizelor, in procedura de licitatie pe SICAP, etc.  
 
Masura 1.1.19 din plan prevede Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor 
noi imobiliare, respectiv in noul PUG, actualizat, sa fie pravazuta obligativitatea ca in cazul 
locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite de centrale de bloc sau de 
cvartal. 
 

http://www.brasovcity.ro/


PUG Municipiul Brasov se afla in procedura de actualizare, cu parcurgerea tuturor etapelor 
prevazute de lege. In vederea accelerarii aplicarii acestei masuri, cu impact asupra calitatii 
aerului, se impune elaborarea unui regulament in acest sens, cu aplicare din anul 2020. 
 
Conform buletinelor pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului in Brasov, emise 
de APM Brasov, in luna ianuarie 2020, s-au constatat numeroase depasiri ale valorilor limita la 
indicatorii PM10 si NO2 , Conform evaluarilor APM Brasov, valorile ridicate pentru concentratia 
de pulberi in suspensie, fractia PM10 si pentru dioxidul de azot au fost cauzate de emisiile 
provenite din traficul rutier si din procesele de ardere, asociate cu conditiilor nefavorabile 
dispersiei poluantilor (inversiune termica, viteza vantului scazuta, umiditate ridicata, ceata). 
 
Pentru limitarea emisiilor din trafic sunt impuse, incapand cu anul 2020, masuri restrictive pentru 
serviciilor regulate speciale de transport călători in municipiu, pentru eliberarea permiselor de 
libera trecere, de fluidizare a traficului. 
 
Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificari si completari, 
stabileste cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile noi, precum si aplicarea 
cerinţelor minime de performanţă energetică la sistemele tehnice ale clădirii, atunci când sunt 
instalate, înlocuite parțial sau total. Conform art.14 din Legea nr.372/2005, cu modificari si 
completari, alin.(1) “Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în 
baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror 
consum de energie este aproape egal cu zero.” si alin.(5)”Primarii localităţilor cu mai mult de 
5.000 de locuitori iniţiază planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi 
existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective 
diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), 
care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.” 
 
In vederea limitarii emisiilor din procesele de ardere, respectiv incalzirea locuintelor, se impune 
reglementarea sistemulor de incalzire a locuintelor colective noi si ansamblurilor imobiliare noi 
propuse, prin utilizarea sistemelor cu efect semnificativ asupra performantei energetice a 
cladirilor si a calitatii aerului. 
       
       Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. 
d), alin. (7) lit. i); art.139 alin.(1); art. 154 alin. (1), alin. (2),  art. 196 alin. (1) lit. a) si art.243 
alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem, spre dezbatere şi 
aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, proiectul de hotărâre pentru  aprobarea 
Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect 
semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului 
și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020, în forma prezentată. 
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