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1. STABILIREA CONTEXTULUI

Fondul de clădiri contribuie în mare măsură la emisiile de gaze cu efect de seră din 
Europa. Prin schimbări aduse în cadrul acestui sector se pot obţine reduceri semnificative 
ale acestor emisii, iar sectorul clădirilor are un rol crucial pentru atingerea obiectivelor 
UE. Având în vedere faptul că mai bine de un sfert din fondul de clădiri la nivelul anului 
2050 urmează a fi construit, o mare parte din aceste emisii nu sunt luate în considerare 
în prezent. Pentru a se putea atinge aceste obiective ambiţioase ale UE, consumul de 
energie şi emisiile aferente de CO2 ale cladirilor care urmează a fi construite vor trebui 
să se apropie de zero. Acest fapt necesită stabilirea unei definiţii sau a unor ghiduri de 
transpunere în practică a „clădirilor cu consum de energie aproape zero” (nZEB).

Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) a introdus, la Articolul 9, „Clădirile 
cu consum de energie aproape zero” (nZEB) ca viitoare cerinţă care trebuie să fie pusă în aplicare începând 
cu 2019 pentru clădirile publice şi din 2021 pentru toate clădirile nou construite. Directiva defineşte 
Clădirile cu consum de energie aproape zero după cum urmează: „O clădire cu consum de energie 
aproape zero este o [...] clădire cu o performanţă energetică ridicată […], iar acest necesar de energie 
redus sau aproape egal cu zero ar trebui să fie acoperit în mare măsură din surse regenerabile, inclusiv 
energie produsă la faţa locului sau în apropiere”
 
Recunoscând diversitatea tradiţiilor şi practicilor curente în domeniul construcţiilor, a condiţiilor climatice 
şi a metodologiilor diferite de abordare de pe teritoriul UE, EPBD nu stabileşte o metodologie uniformă 
pentru implementarea Clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB), determinând fiecare stat 
membru al UE să îşi elaboreze propria definiţie pentru nZEB. Totodată, statelor membre ale UE li se cere 
să elaboreze planuri naţionale specifice pentru implementarea nZEB, planuri care trebuie să ţină seama 
de condiţiile naţionale, regionale sau locale. Prin aceste planuri se prevede transpunerea conceptului 
de nZEB în măsuri şi definiţii practice şi aplicabile, în vederea creşterii numărului de clădiri cu consum 
de energie aproape zero. Statele membre vor trebui să prezinte Comisiei Europene până în anul 2013 
definiţiile şi foile de parcurs proprii.

Criteriile nZEB, aşa cum au fost definite în directivă, sunt în mare parte de natură calitativă, lăsând mult 
loc de interpretare şi aplicare. Există prea puţină îndrumare pentru statele membre în ceea ce priveşte 
implementarea efectivă a directivei şi definirea şi realizarea clădirilor cu consum de energie aproape 
zero. Prin urmare, este necesară formularea clară a unei definiţii care să poată fi luată în considerare de 
către statele membre la realizarea de clădiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice şi 
concepute corect.

Scopul acestui studiu este de a sprijini în mod activ acest proces în România, prin furnizarea unei analize 
tehnice şi economice în vederea elaborării unei definiţii nZEB şi a unui plan de acţiune ambiţios, dar 
fezabil. Pornind de la informaţiile actuale cu privire la practicile din domeniul construcţiilor, la situaţia 
economică şi de la politicile existente, sunt simulate diferite opţiuni tehnologice, în vederea îmbunătăţirii 
performanţei energetice a clădirilor de birouri, a celor de locuit individuale şi a celor de locuit colective. 
În scopul furnizării unui plan de implementare a fost realizată o evaluare a implicaţiilor economice ale 
acestor variante.
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2. PRINCIPII DE IMPLEMENTARE A 
CLĂDIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE 
APROAPE ZERO ÎN EUROPA

În 2011, BPIE a realizat un studiu pentru definirea unor „Principii pentru Clădirile cu 
consum de energie aproape zero” 1 (nZEB), având ca scop analiza provocărilor principale 
în punerea în practică a nZEB şi propunerea unui set de principii generale care trebuie 
să fie luate în considerare pentru elaborarea la nivel naţional a unor definiţii nZEB viabile 
din punct de vedere tehnico-economic şi aliniate obiectivelor politice pe termen lung. 
Pe baza analizei implicaţiilor tehnico-economice ale principiilor propuse, studiul face 
recomandări generale de măsuri suport pentru tranziţia către Clădirile cu consum de 
energie aproape zero în Europa.

Studiul BPIE a identificat 10 provocări principale care trebuie să fie luate în considerare în momentul 
elaborării definiţiei nZEB la nivel naţional (Figura 1), fiecare dintre acestea având implicaţii importante 
în ceea ce priveşte eficienţa energetică, furnizarea de energie din surse regenerabile şi emisiile de dioxid 
de carbon asociate ale clădirii. Principiile nZEB propuse în studiul BPIE oferă indicaţii generale pentru 
definirea limitelor bilanţului energetic în exploatarea clădirii şi pentru stabilirea limitelor pentru cererea/
necesarul de energie, contribuţia energiei din surse regenerabile şi emisiile de dioxid de carbon asociate 
ale clădirilor (Tabelele 1 şi 2), diferite opţiuni şi oferă recomandări pentru planul de implementare. 

1  BPIE (2011). Principii pentru Clădirile cu consum de energie aproape zero – catre o implementare eficientă a cerinţelor politicilor pentru cladiri. 
Disponibilla: www.bpie.eu 
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Figura 1: Provocări ce trebuie abordate pentru implementarea unei definiţii nZEB viabile. 
 

Provocari ce decurg din 
obiectivele și politicile UE

Provocări tehnice și de 
transpunere în practica a 
politicilor pentru clădiri

Provocari aditionale cerințelor 
EPBD

Care este impactul obiectivelor 
UE pentru 2050 privind 
reducerea  emisiilor de dioxid 
de carbon asupra definiţiei 
nZEB?

Sunt compatibile conceptele 
de clădiri cu emisii de CO2 
aproape zero şi de clădiri cu 
consum de energie aproape 
zero?

Este necesară extinderea cerinţei 
nZEB de la o singură clădire la un 
grup de clădiri?

Cum să se asigure convergenţa 
între cerinţa EPBD pentru 
clădiri cu consum de energie 
aproape zero şi cea de 
introducere a metodologiei 
de optimizare a costurilor în 
stabilirea cerinţelor minime 
de performanţă energetică 
în clădiri şi pentru elemente 
componente ale clădirii?

Cum trebuie considerate 
diferenţele spaţio-temporale 
ale energiei din surse 
regenerabile?

Este necesară includerea în 
definiţia nZEB a consumului 
de energie electrică pentru 
aparate de uz casnic?

Care este echilibrul optim 
între măsurile de eficienţă 
energetică şi utilizarea energiei 
din surse regenerabile?

Este necesară includerea în 
definiţia nZEB a necesarului 
de energie pe întreg ciclul de 
viaţă al clădirii?

Care sunt influenţele 
geometriei clădirii şi a 
climatului asupra performanţei 
energetice a clădirii?

Cum să se elaboreze o definiţie 
nZEB cât mai flexibilă şi care sa 
permită îmbunătăţiri viitoare?
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Tabelul 1: Principii pentru Clădirile cu consum de energie aproape zero 

Primul principiu nZEB: 
Necesarul de energie a clădirii

Al doilea principiu nZEB: 
Contribuția energiei din surse 

regenerabile

Al treilea principiu nZEB: 
Energia primară și emisiile de CO2 

asociate

Este necesar să se stabilească 
un contur clar pentru bilanţul 
energetic al cladirii, în cadrul 
căruia să poată fi determinată 
calitatea energiei consumate 
şi care să reprezinte necesarul 
de energie al clădirii. In plus, 
trebuie furnizate indicaţii 
clare despre metodologia 
de evaluare a necesarului de 
energie al clădirii.

Este necesar să se stabilească 
un contur clar pentru bilanţul 
energetic al cladirii, în cadrul 
căruia să poată fi masurată sau 
calculată contribuţia energiei 
din surse regenerabile 
din consumul de energie 
al cladirii. In plus, trebuie 
furnizate indicaţii clare despre 
metodologia de evaluare a 
acestei contribuţii. 

Este necesar să se definească 
un contur clar pentru bilanţul 
energetic al cladirii, în cadrul 
căruia sa poată fi calculat 
necesarul de energie primară al 
clădirii şi emisiile de CO2 asociate 
acestuia. In plus, trebuie furnizate 
indicaţii clare despre metodologia 
de evaluare a consumului de 
energie primară şi emisiile de CO2 
asociate acestuia.

Metoda de implementare

Acest contur al bilanţului 
energetic al cladirii trebuie 
să reprezinte necesarul de 
energie al clădirilor, respectiv 
suma necesarului de energie 
pentru răcirea si încalzirea 
spaţiilor, pentru apă caldă 
menajeră şi pentru iluminat (în 
cazul clădirilor nerezidenţiale).
 In plus, ar trebui să includă, 
de asemenea, pierderile de 
distribuţie şi stocare a energiei 
in clădire.  

Addendum: Consumul de 
energie electrica al aparatelor 
de uz casnic şi al altor sisteme 
tehnice din clădire (respectiv 
lifturi, iluminatul pentru 
protecţia împotriva incendiilor 
etc.) pot fi de asemenea incluse 
în definiţia nZEB ca valoare fixă 
orientativă suplimentară.

Acest contur al bilanţului 
energetic al cladirii ar trebui să 
fie incluse necesarul de energie 
al clădirii plus pierderile din 
sistem, adică energia totală 
furnizată în clădire din sisteme 
de furnizare active, inclusiv 
energia auxiliară pentru 
pompe, ventilatoare etc. 

Contribuţia eligibilă a energiei 
din surse regenerabile trebuie 
sa reprezinte întreaga cantitate 
de energie provenită din surse 
regenerabile si produsa in 
cladire (inclusiv contribuţia 
regenerabilă a pompelor de 
căldură), sau în apropierea 
clădirii. Metodologia de calcul 
trebuie să elimine posibilitatea 
contabilizării duble a aceleiaşi 
cantităţi de energie produsă 
din surse regenerabile.

Acest contur al bilanţului 
energetic al cladirii trebuie 
să reprezinte cererea de 
energie primară şi să permită 
evaluarea emisiilor de CO2 
asociate cantitatii totale de 
energie furnizată în clădire. 

Dacă pe perioada de evaluare 
energia produsă din surse 
regenerabile în clădire sau 
în apropierea acesteia este 
mai mare decât necesarul 
de energie al cladirii, atunci 
trebuie să fie stabilite 
reglementări naţionale clare 
care să permită considerarea 
exportului net de energie din 
surse regenerabile în bilanţul 
energetic al clădirii. 
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Tabelul 2: Corolarele principiilor nZEB: stabilirea  unor praguri maxime pentru necesarul de 
energie, procentul de energie din surse regenerabile şi emisiile de CO2 asociate. 

Corolar al primului principiu 
nZEB: 

Limite pentru necesarul de 
energie

Corolar al celui de-al doilea 
principiu nZEB: 

Limite pentru contribuția 
procentuală a energiei din 

surse regenerabile

Corolar al celui de-al treilea 
principiu nZEB: 

Limite pentru emisiile de CO2 în 
energia primară 

Este necesar să se stabilească 
praguri maxim admisibile 
pentru necesarul de energie al 
cladirii. 

Este necesar să se definească 
limite pentru contribuţia 
procentuală a energiei din 
surse regenerabile.

Este necesar să se definească 
praguri maxim admisibile 
pentru necesarul global de 
energie primară şi pentru 
emisiile de CO2.

Metoda de implementare

Pentru definirea unor astfel 
de praguri maxime, se poate 
recomanda statelor membre UE 
un anumit interval, care ar putea 
fi definit astfel:

• Limita superioară (cea 
mai puţin ambiţioasă, 
necesar de energie maxim 
admisibil) poate fi definită 
de către necesarul de 
energie al clădirii rezultat 
prin aplicarea metodologiei 
de cost optimizat asa cum 
este cerut de Articolul 5 al 
EPBD. 

• Limita inferioară (cea mai 
ambiţioasă) a acestui 
interval este stabilită de 
către necesarul de energie 
al unei cladiri tipice realizată 
cu cea mai bună tehnologie 
disponibilă pe piaţă. 

Statele membre îşi pot 
determina poziţia individuală în 
cadrul acestui interval pe baza 
condiţiilor naţionale specifice.  

Contribuţia procentuală a 
energiei provenită din sursele 
regenerabile, cerută de către 
EPBD a fi „foarte mare” ar 
trebui mărit treptat între 2021 
şi 2050. 

Punctul de plecare trebuie 
determinat pe baza celei mai 
bune practici actuale, clădirile 
cu consum de energie aproape 
zero servind drept reper cu 
privire la ce se poate obţine 
la un cost rezonabil pe durata 
ciclului de viaţă. Un interval 
rezonabil pentru contribuţia 
procentuală a energiei din 
surse regenerabile care 
acoperă necesarul de energie 
al clădirii ar fi cuprins între 
50% şi 90% (sau 100%).  

Pentru atingerea obiectivelor 
pe termen lung ale UE pentru 
decarbonizarea economiei, 
emisiile de CO2 rezultate din 
consumul de energie al cladirii 
ar trebui să fie sub 3 kg CO2/
(m2an). 

EPBD cere explicit numai 
evaluarea performanţei 
energetice a clădirii pe baza 
unui indicator care să reflecte 
consumul de energie primara 
al cladirii. Cu toate acestea, 
consumul de energie în clădiri 
ar trebui să fie in concordanţă 
cu obiectivele pe termen lung 
ale UE până în 2050. Pentru 
aceasta, este necesar ca 
emisille de CO2 rezultate din 
consumul de energie primară 
al clădirilor să fie limitate la 
o valoare care să permită 
atingerea obiectivelor de 
decarbonizare a economiei 
UE. 
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În consecinţă, este necesară 
introducerea unui indicator 
care să reflecte emisiile de 
CO2 ale clădirii (raportat 
la indicatorul care reflectă 
necesarul de energie primară) 
ca singură modalitate de a 
asigura coeziunea şi coerenţa 
între politicile şi obiectivele 
de energie şi mediu pe termen 
lung

Principiile nZEB menţionate mai sus au fost simulate pe două clădiri de referinţă pre-definite, respectiv 
o clădire de locuit individuală şi o clădire de birouri, analizate în trei zone climatice europene: climat 
rece (Copenhaga), climat moderat (Stuttgart) şi climat cald (Madrid). Simulările au estimat impactul unor 
anumite opţiuni tehnice de încălzire, răcire şi apă caldă menajeră asupra necesarului de energie primară, 
al contribuţiei energiei din surse regenerabile şi al emisiilor de CO2 ale cladirii. In tabelul 3 sunt prezentate 
în rezumat concluziile generale ale simulărilor, în raport cu limitele propuse în tabelul 2. 

Tabelul 3: Impactul soluțiilor tehnice simulate asupra performanței energetice și de mediu a 
clădirii 

Contribuţia energiei din surse regenerabile 
între 50% şi 90%

Emisii de CO2 sub 3 kg CO2/(m2an)

Soluţiile bazate pe combustibilii fosili, fără 
utilizarea unor surse regenerabile aditionale, 
asigură un procent de energie din surse 
regenerabile mai mic de 50% din necesarul de 
energie primară al clădirii. 

Impactul sistemelor de încălzire districtuală 
depinde în general de contribuţia energiei 
din surse regenerabile: un sistem de încălzire 
districtuală cu un procent de energie din 
surse regenerabile de 50%  nu este suficient 
în anumite zone pentru a se îndeplini condiţia 
definită în tabelul 2. 

În clădirile de locuit individuale, soluţiile cu 
pompă de caldură pot asigura cu uşurinţă o 
contribuţie a energiei din surse regenerabile 
de 50%. Prin utilizarea energiei electrice 
produsă din surse regenerabile în afara cladirii 
(din reţeaua de distribuţie) sau instalate lângă 
clădire, pompele de căldură pot asigura chiar 
şi un procent de 100% energie din surse 
regenerabile.

În cazul clădirii de locuit individuale, fără sursele 
regenerabile adiţionale, toate soluţiile pe bază 
de combustibili fosili (centrală termică pe 
gaz, micro CHP şi cele în sistem centralizat de 
alimentare cu căldură cu o contribuţie redusă 
de energie din surse regenerabile) depăşesc 
în general limita de 3 kg CO2/(m2an). Soluţiile 
pe bază de pompe de căldură se apropie de 
această limită, iar soluţiile pe baza de biomasă 
(centrală termică cu biomasă, micro CHP biogaz) 
se încadrează sub această limită.  

În cazul clădirilor de locuit individuale, sursele 
regenerabile suplimentare in situ (adică PV în 
cazul acestei simulări) îmbunătăţesc situaţia. 
Soluţiile pe bază de combustibili fosili depăşesc 
încă limita, chiar şi cu sistemul suplimentar PV 
(care în orice caz este destul de mic, dar suficient 
pentru obţinerea unui procent ridicat de energie 
din surse regenerabile).
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Soluţiile de încălzire pe baza de biomasa (boiler 
cu pelete sau mini-CHP cu biogaz) asigură 90% 
energie din surse regenerabile din necesarul de 
energie al clădirii.

Clădirile de birouri au un consum de energie 
electrica mai ridicat decât clădirile rezidenţiale, 
iar consumul de energie pentru iluminat interior 
este inclus în consumul de energie care trebuie 
considerat conform cerinţei EPBD. Prin urmare, 
în variantele simulate s-a atins un procent de 
90% energie din surse regenerabile numai în 
cazul în care a fost considerată alimentarea cu 
energie ‚verde’ de la reţea. 

Considerarea unei surse suplimentare de energie 
din surse regenerabile, instalată în clădire sau 
în apropierea acesteia (în aceasta simulare a 
fost considerat un sistem fotovoltaic montat pe 
acoperişul clădirii), reduce semnificativ emisiile 
de CO2 asociate consumului de energie primară 
al clădirii. Cu toate acestea, soluţiile de încălzire 
pe bază de combustibili fosili nu asigură emisii 
asociate de CO2 sub limita considerată. 

În cazul clădirilor de birouri, numai sistemul 
micro-CHP cu biogaz se încadrează în limita 
propusă pentru emisiile asociate de CO2.

Prin considerarea utilizării energiei verzi din 
reţeaua de distribuţie a energiei electrice se 
reduc în mod considerabil emisiile de CO2 
asociate consumului de energie primară al 
clădirii. În cazul clădirilor de locuit individuale, 
soluţiile pe bază de combustibili fosili nu se 
încadrează în limita de emisii propusă, cu 
excepţia zonelor în care necesarul de căldură şi 
apă caldă de consum este foarte redus (în zonele 
cu climat cald). 

În cazul clădirilor de birouri, datorită necesarului 
mai mare de energie electrică al cladirii, toate 
variantele sunt sub pragul de 3 kg CO2/(m2an). 
In general includerea consumului de energie 
electrică pentru aparatura electrocasnică şi 
aparate electronice în necesarul total de energie 
al clădirii nu schimbă acest rezultat. 

Pentru clădirile de birouri, considerarea 
suplimentară a unor surse de energie 
regenerabile instalate pe clădire nu are un impact 
semnificativ asupra rezultatelor. Variantele pe 
bază de combustibili fosili din zonele cu climat 
moderat şi rece nu pot îndeplini condiţiile nici 
măcar cu instalarea unui sistem fotovoltaic (PV) 
suplimentar. 
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3. SCOP ȘI METODOLOGIE 
Studiul de faţă porneşte de la rezultatele unui studiu BPIE anterior „Principii pentru 
Clădirile cu consum de energie aproape zero”2 şi evaluează, prin intermediul unor 
simulări orientative, modul în care aceste principii sunt relevante în contextul situaţiei 
actuale din România. Principalul scop este acela de a oferi o analiză independentă, 
bazată pe cercetare aplicată, sprijinind astfel în mod proactiv eforturile naţionale de 
elaborare a unei definiţii ambiţioase, dar accesibile şi a unei foi de parcurs pentru 
implementarea clădirilor cu consum de energie aproape zero în România.

Proiectul a debutat cu analiza fondului de clădiri din România, a practicilor din domeniul construcţiilor, 
a costurilor pentru materiale şi echipamente, a legislaţiei existente şi a măsurilor suport. Pe baza acestei 
analize s-au definit clădiri de referinţă noi (conform practicilor actuale) pentru următoarele tipuri de 
clădiri:

• Clădiri de locuit individuale (IND) (case unifamilale),
• Clădiri de locuit colective (BLOC) (blocuri multifamiliale),
• Clădiri de birouri (BIROURI).

Clădirile de locuit individuale şi cele colective reprezintă aproximativ 95% din fondul de clădiri de locuit 
din România. Clădirile de birouri reprezintă în jur de 13% din fondul de clădiri nerezidenţiale, însă au 
înregistrat o rată de construire ridicată în ultimul deceniu.

Cele trei categorii de clădiri considerate reprezintă împreună 87% din fondul de clădiri din România, 
motiv pentru care eşantionul poate fi considerat reprezentativ.

Pe suportul acestor tipuri de clădiri s-au realizat o serie de simulări, utilizând variante îmbunătăţite 
de izolare termică şi instalaţii de încălzire, răcire, ventilare şi apă caldă de consum. Pentru a echilibra 
balanţa dintre emisiile de CO2 şi contribuţia de energie din surse regenerabile, a fost luată în considerare 
compensarea prin sisteme fotovoltaice (PV). Aceste simulări au fost evaluate luându-se în considerare 
principiile nZEB, aşa cum au fost definite in studiul BPIE menţionat anterior. În plus, au fost analizate 
implicaţiile financiare şi economice ale fiecărei opţiuni nZEB pentru a se determina soluţia optimizată 
ţinând seama de condiţiile specifice naţionale. Ulterior, aceste soluţii optimizate au fost extrapolate la 
nivel naţional pentru a se determina beneficiile directe şi indirecte, precum şi impactul economic si de 
mediu al acestora, respectiv reducerea estimată a emisiilor de CO2, potenţialul de creare de noi locuri de 
muncă cât şi dezvoltarea industrială şi tehnologică. Ultimul capitol prezintă recomandări de formulare a 
politicilor care sa faciliteze trecerea la clădiri cu consum de energie aproape zero şi propune o foaie de 
parcurs orientativă în vederea implementării acestora în România.

Studiul a fost conceput, coordonat şi finalizat de către BPIE. Colectarea şi selectarea datelor, precum şi 
simulările şi analizele au fost realizate de către Ecofys Germania, principalul consultant al acestui studiu. 
Datele cu privire la clădirile, politicile şi preţurile de piaţă din România, definirea şi selectarea clădirilor de 
referinţă, dar şi revizuirea studiului au fost asigurate de un consultant naţional3.

Simulările au fost realizate cu ajutorul programului de calcul TRNSYS4 . Analiza econo mică a fost efectuată 
prin utilizarea modelului Ecofys, Modelul Construit de Analiză a Mediului (Built Environment Analysis 
Model, BEAM2)5.

2 BPIE (2011). Principii pentru Clădirile cu consum de energie aproape zero – către o implementare eficientă a cerinţelor politicilor pentru cladiri. Disponibil 
la: www.bpie.eu 

3 Dr. Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti, Secţia Performanţe energetice ale construcţiilor durabile, România
4 TRNSYS este un un program de simulare în regim dinamic a instalaţiilor, disponibil pe piaţă din anul 1975. Acest program a fost utilizat în special pentru 

simularea aplicatiilor de energie solară, clădiri convenţionale, chiar şi procese biologice. Pentru mai multe detalii accesati: www.trnsys.com/
5 Pentru mai multe informatii accesati: www.ecofys.nl/com/news/pressreleases2010/documents/2pager_Ecofys_BEAM2_ENG_10_2010.pdf
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4. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA 
SECTORULUI CLĂDIRILOR DIN 
ROMÂNIA 

Sectorul clădirilor din România a fost analizat după cum urmează:

• Mărimea fondului de clădiri şi rata de construire a clădirilor noi 
• Configuraţia tipică a clădirilor noi şi practici actuale
• Reglementări tehnice în vigoare privind clădirile noi
• Situaţia actuală a pieţei pentru investiţii 
• Schemelor actuale de sprijin pentru clădirile noi
• Situaţia actuală a pieţei pentru încălzirea în sistem centralizat 
• Preţurile de piaţă curente pentru tehnologiile eficiente energetic 

Principalele concluzii ale acestei evaluări detaliate sunt prezentate în subcapitolele următoare.

4.1. MĂRIMEA FONDULUI DE CLĂDIRI ŞI RATA DE CONSTRUIRE A CLĂDIRILOR NOI
Fondul de locuinţe din România constă în aproximativ 8,2 milioane locuinţe, în 5,1 milioane clădiri. În 
zona urbană, majoritatea locuinţelor (72%) sunt amplasate în clădiri de tip bloc, spre deosebire de zonele 
rurale, unde majoritatea (94,5%) sunt locuinţe individuale. Clădirile de locuit individuale reprezintă în jur 
de 98% din fondul de clădiri de locuit din România. Există aproximativ 81 000 de blocuri de apartamente, 
în general concentrate în zonele urbane, reprezentând aproximativ 2% din fondul clădirilor, dar 
însumând 37% din locuinţele din România (în jur de 3,18 milioane de apartamente). Conform rezultatelor 
preliminare ale recensământului din 2011, numărul total al clădirilor din România este de aproximativ 5,3 
milioane, din care 5,1 milioane sunt clădiri de locuit, iar 0,2 milioane sunt clădiri nerezidenţiale (Tabelul 
4). 

Aproximativ 53% din clădirile de locuit au fost construite înainte de 1970 şi mai mult de 90% înainte 
de 1989 (în m2), având un nivel al performanţei energetice cuprins între 150 şi 400 kWh/m²/an. Energia 
termică reprezintă în jur de 55% din consumul total de energie din apartamente şi până la 80% în clădirile 
de locuit individuale. Clădirile construite înainte de 1990 au o performanţă energetică scăzută, în jur de 
180 – 400 kWh/m²/an. Acesta este rezultatul a mai mult de 50 de ani de politici guvernamentale care 
se concentrau pe construirea unui număr cât mai mare de locuinţe, cu investiţii minime. Obiectivele 
constau în a ţine pasul cu migrarea populaţiei din zonele rurale în zonele urbane, în timpul perioadei 
de industrializare. Între timp, costurile de întreţinere ale clădirii şi, în special, facturile pentru energie au 
crescut considerabil. 

O caracteristică a României (şi a altor ţări est europene din UE) o reprezintă rata ridicată a proprietăţii 
private din sectorul rezidenţial, mai mult de 97% din locuinţele rezidenţiale fiind în proprietate privată 
şi locuite în general de proprietari. Aceasta se explică prin faptul că, după 1989, locuinţele (în principal 
aflate în proprietatea statului până atunci) au fost, fie vândute de către stat locatarilor fie, prin retrocedare, 
returnate proprietarilor din perioada pre-comunistă.  
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După aria utilă, cel mai utilizat tip de clădire din sectorul rezidenţial este clădirea individuală (unifamilială) 
în mediul rural cu un procent de 43%, urmată de clădirea de locuit colectivă (multifamilială) în mediul 
urban cu 34% (Figura 2). În sectorul clădirilor nerezidenţiale, cel mai utilizat tip de clădire este clădirea 
comercială, cu un procent de 31%, urmată de unităţile de învăţământ cu 29%, clădirile pentru sănătate cu 
16% şi birourile, cu 13% (Figura 3). Clădirile comerciale existente sunt caracterizate de o mare diversitate a 
tipurilor de clădiri, de la comerţul cu amănuntul în clădiri mixte, la supermarketuri sau centre comerciale 
mari. Pe de altă parte, evoluţia fondului de clădiri de birouri comerciale, din ultimii 5-7 ani arată dezvoltarea 
dinamică a sectorului clădirilor de birouri justificând atenţia care ar trebui acordată acestei categorii de 
clădiri. 

Figura 2: Distribuţia ariei utile a clădirilor de locuit în funcţie de tipul clădirii şi mediul de rezidenţă

Figura 3: Distribuţia ariei utile a clădirilor nerezidenţiale în funcţie de tipul clădirii

Rata de construire a clădirilor noi este în general mai mare în sectorul nerezidenţial. Datele despre 
construcţiile noi, în funcţie de tipul clădirii sunt greu de identificat. În sectorul rezidenţial rata medie de 
construire a clădirilor noi este în jur de 0,64%6. Nu se poate stabili un procent exact al construcţiilor noi 
în funcţie de subcategoriile de clădiri. Prin urmare, se pot doar menţiona tendinţe şi se face referire la 
rata medie de construire din sectorul clădirilor (sub sau peste medie). Această menţiune poate induce în 
eroare, având în vedere că rata depinde de numitor, de exemplu pot exista foarte multe clădiri de locuit 
individuale construite în mediul rural, însă procentul poate fi sub medie deoarece fondul clădirilor de 

   IND (Clădire de locuit individuală) – mediu urban

   IND – mediu rural

   ŞIR (Clădire de locuit înşiruită) – mediu urban 

   ŞIR – mediu rural

   BLOC (clădire de locuit colectivă) – mediu urban

   BLOC– mediu rural 

17%

43%

34%

1%

1%

  Clădiri de birouri – administraţie publică centrală

  Clădiri de birouri – administraţie publică locală

  Clădiri de birouri – standarde comerciale scazute *

  Clădiri de birouri – standarde comerciale ridicate *

  Şcoli/învăţământ 

  Clădiri pentru sănătate

  Hoteluri/restaurante 

  Comerţ cu amănuntul în clădiri mixte

  Clădiri comerciale izolate (de exemplu supermar

       keturi sau centre comerciale)

  Altele (de exemplu industrie/logistică)

2%
2% 3% 5% 3%

29%

16%
9%

28%

3%

*) Standardele scăzute se referă la atenţia scăzută privind confortul interior, cu sisteme de încălzire, ventilare şi climatizare simple (de exemplu 
ventilare naturală). Standardele ridicate se referă la confortul interior ridicat (fără supraîncălzire), obţinut în mod obişnuit prin sisteme de încălzire, 
ventilare şi climatizare centrale. 

6 Pe baza datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică din România 2005-2011, www.insse.ro 

4%
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acest tip este foarte mare. Cu toate acestea, se consideră că aceasta este cea mai bună estimare posibilă 
în acest moment, fiind acceptabilă pentru acest studiu. 

În cazul sectorului nerezidenţial, situaţia este mai proastă; neexistând date fiabile pentru niciuna dintre 
categoriile de clădiri. Rata de construire estimată pentru sectorul nerezidenţial a fost relativ ridicată 
în decursul ultimului deceniu, iar în cazul unor sub-categorii depăşea chiar 10% pe an. Această rată a 
construcţiilor pare credibilă dacă luăm în considerare avântul puternic al sectorului serviciilor din România 
şi lipsa clădirilor de birouri. Totuşi, această rată ridicată a construcţiilor nu poate dura mulţi ani şi cel mai 
probabil nu se va menţine până în 2019 când cerinţa nZEB ar trebui introdusă ca obligatorie. Cercetările 
de piaţă evidenţiază faptul că suprafaţa birourilor comerciale aproape s-a dublat din 2005 până în 2011; 
cu toate acestea, rata ridicată de construire a scăzut treptat din 2009 ajungând la 2,5% în 2011 (Tabelul 4).

Tabelul 4: Evoluţia suprafeţei clădirilor comerciale din 20057

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aria utilă (mil. m2) 2,5 2,8 3,2 4,1 4,4 4,6 4,7

Rata de construire a clădirilor noi (%) - 12 14 28 7 5 2,5

Prin urmare, putem presupune că rata construcţiilor este similară cu cea din ţările central şi est europene 
(Polonia, Ungaria), adică o rată a construcţiilor cuprinsă între 1,5 – 2,5 % pentru sectorul nerezidenţial 
general şi o rată în medie de 5% din 2009 până în 2011, doar în cazul clădirilor de birouri. Pentru celelalte 
categorii, nu există date disponibile şi se menţionează dacă noua rată a construcţiilor este peste sau sub 
medie, ca şi în cazul clădirilor de locuit (Tabelul 5).

Tabelul 5: Numărul clădirilor din România

Tipul clădirii Mediu de 
rezidenţă

Numărul 
clădirilor

Arie 
(milioane 

m2)

Rata de 
construcire a 
clădirilor noi 

(%)

Clădiri de locuit 

Clădiri de locuit 
individuale 

Urban 1189,2 97 Peste medie

Rural 3660,9 237 Sub medie

Clădiri de locuit 
înşiruite 

Urban 112,0 20 Peste medie 

Rural 54,9 6,3 Sub medie 

Clădiri de locuit 
colective

Urban 80,9 191 Sub medie 

Rural 5,1 5,3 Sub medie 

Alte clădiri care nu fac 
parte din categoriile 
de mai sus

Urban 6,3 1,1 Sub medie 

Rural 8,6 0,5 Sub medie 

Total 5 118 559 0.6

7 Colliers International: Analiza Pieţei Imobiliare din România (2011). Rapoarte ale cercetărilor de piaţă elaborate de către Colliers International, Bucureşti, 
România, 2011. Disponibil la: www.colliers.com/country/romania 
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Clădiri 
nerezidenţiale

Birouri comerciale şi 
birouri publice 

19,1 7,8 Cu mult peste 
medie

Comerţ cu amănuntul 133,5 18,3 Peste medie 

Hoteluri şi restaurante 5,0 5,2 Peste medie 

Clădiri pentru sănătate 51,3 9,3 Sub medie 

Clădiri pentru 
învăţământ

8,1 17,4 Sub medie 

Total 217,1 59,4 1,5 – 2,5 **

* Aceste valori par foarte mici şi sunt discutabile; cu toate acestea, nu există alte date disponibile. 
** Estimare bazată pe Institutul Naţional de Statistică din România şi pe cele mai bune estimări ale autorului.

Trebuie menţionat faptul că există diferenţe mari între valorile din Recensământul din 2002 şi datele 
preliminare din Recensământul din 2011. De exemplu, în timp ce populaţia României a scăzut cu mai 
mult de 2 milioane de locuitori (cu puţin peste 19 milioane locuitori înregistraţi), există în jur de 132 
milioane m2 (arie utilă) mai mult în sectorul rezidenţial (558,8 milioane m2 în 2012, în comparaţie cu 
426,5 milioane în 2002), reprezentând o creştere de 31%. Aceasta se poate explica parţial prin tendinţa 
generală spre locuinţe mai mari, pe de o parte (în trecut suprafaţa locuibilă medie pe cap de locuitor era 
în jur de 55 m2), iar pe de altă parte, datele din recensământul din 2011 reprezintă date preliminare.  

Fiabilitatea datelor existente trebuie să fie îmbunătăţită prin îmbunătăţirea procesului de colectare a 
datelor. Colectarea datelor trebuie efectuată într-un mod mai sistematic (inclusiv un inventar al clădirilor 
nerezidenţiale) şi trebuie să determine includerea tuturor datelor existente (cu ajutorul unor registre şi a 
autorităţilor relevante) într-o bază de date naţională privind clădirile. 

4.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE ŞI PRACTICI ACTUALE PENTRU CLĂDIRI NOI

4.2.1. Performana energetică și cerințe specifice privind componentele 
În România, în cadrul reglementărilor tehnice în construcţii există cerinţe minime numai pentru clădiri noi 
construite. În ceea ce priveşte cerinţele minime de performanţă energetică, acestea nu există sub forma 
unui indicator de consum global, nici în cazul clădirilor noi, nici al reabilitării clădirilor existente. Cu toate 
acestea, reglementările tehnice în construcţii din România conţin criterii normative de izolare termică 
pentru elemente de construcţie şi un coeficient global de izolare termică (valoarea G). Coeficientul global 
de transfer de căldură, G (W/m3K), raportat la volumul încălzit, este o cerinţă minimă globală şi variază în 
funcţie de numărul de niveluri ale clădirii şi indicele de compactitate al acesteia (A/V)8. 

Pentru clădirile de locuit, necesarul de căldură maxim (raportat la volumul încălzit total) variază între 
15 kWh/m3/an şi 37,5 kWh/m3/an în funcţie de raportul dintre aria anvelopei şi volumul clădirii (A/V)9. 
Necesarul de căldură maxim stabilit nu ia în calcul eficienţa instalaţiei aferente clădirii. 

În ceea ce priveşte sistemul de certificare energetică, categoriile din CPE (Certificatul de Performanţă 
Energetică) variază de la A (cel mai eficient) până la G (cu cel mai ridicat consum de energie). Categoria 
A din certificatul de performanţă energetică (EPC) variază de la 125 kWh/m2/an (încălzire, apă caldă de 
consum menajer (acm) şi iluminat) până la 150 kWh/m2/an (toate utilităţile energetice). CPE include 
încălzirea, răcirea, ventilarea, ACM şi iluminatul (acestea reprezintă utilităţile energetice). În cazul unei 
clădiri care nu are nici un sistem de răcire şi nici un sistem de ventilare mecanică, consumul de energie al 
clasei A este sub 125 kWh/m2/an10. Aceste valori nu sunt impuse ca cerinţe minime pentru clădirile noi, în 
România neexistând cerinţe privind consumurile de energie finală şi primară. 

8 BPIE: Clădirile Europei sub Microscop. BPIE, Bruxelles, Belgia, 2011. Disponibil la. www.bpie.eu
9 Valorile provin din documente oficiale şi pot fi transformate în kWh/m2, prin înmulţirea cu înălţimea medie a unei zone (între 2,5 şi 3 m).
10 Vezi mai multe detalii în raportul naţional al EPBD – CA (www.epbd-ca.org/Medias/Pdf/country_reports_14-04-2011/Romania.pdf
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Conform evaluărilor oficiale11, marea majoritate a clădirilor din România se află în clasele „C” şi „D” din 
punct de vedere al performanţei energetice. Există preocupări justificate că această evaluare standard ar 
putea fi prea optimistă şi că în realitate majoritatea clădirilor se apropie de standardul „E”.

Pe lângă necesarul de căldură maxim, în reglementările tehnice în construcţii din România există de 
asemenea/ cerinţe specifice privind elementele componente ale clădirii. Aceste cerinţe nu au legătură cu 
CPE, fiind două abordări separate. Cerinţele reglementărilor tehnice în domeniul clădirilor influenţează 
în mod evident performanţa energetică generală a clădirii. Prin urmare, dacă o clădire este caracterizată 
de o valoare bună a indicelui G, este de aşteptat ca necesarul de energie pentru încălzire să fie redus, în 
consecinţă performanţa energetică va fi bună. În condiţiile specifice sezonului cald, corelaţia ar putea fi 
diferită. Pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie, constructorii de locuinţe trebuie să demonstreze 
că sunt respectate valoarea maximă U pentru elementele de anvelopă şi valoarea G pentru clădire. CPE 
este obligatoriu la recepţia lucrărilor, însă nu există cerinţe specifice referitoare la consumul de energie 
maxim sau la categoria minimă de performanţă energetică . Aşadar, teoretic este posibilă construirea unei 
clădiri şi mai eficiente din punct de vedere energetic, dacă se doreşte acest lucru, însă aceasta rămâne o 
opţiune voluntară şi depinde de costuri şi de nivelul de educaţie energetică. Tabelul 6 prezintă o sinteză 
a acestor cerinţe. 

Table 6: Cerinţe specifice din reglementările tehnice în construcţii şi valori tipice pentru clădirile 
noi (în W/m3K)

Pereţi Acoperiş / 
Terasă

Planşeu inferior Ferestre Cerinţă globală

Clădiri de 
locuit (cerinţă)

0,56 W/m2K 0,20 W/m2K 0,35 W/m2K (planşee 
peste subsoluri 

neîncălzite) 

1.30 W/m²K Global thermal 
transmittance 

coefficient, 
G (W/m³K).

Clădire de 
locuit (clădire 
tipică)

0,56 W/m2K 0,20 W/m2K 0,22 W/m2K 1,30 W/m2K

Clădire 
de birouri 
(cerinţă)

În funcţie 
de zona 

climatică şi de 
masivitate, 

U = 
0,56…0,67 W/

m2K

În funcţie de 
zona climatică 

U = 
0,22…0,29 W/

m2K

În funcţie de 
zona climatică şi 

masivitate, 
U = 0,34…0,50 W/

m2K

2,0 W/m2K Coeficient 
global de 

transfer termic

Clădire de 
birouri (clădire 
tipică)

0,6 W/m2K 0,25 W/m2K 0,35 W/m2K 1,30 W/m2K

4.2.2. Contribuția surselor regenerabile de energie în clădirile noi 
Reglementările tehnice în construcţii din România nu specifică cerinţe minime pentru utilizarea energiei 
din surse regenerabile şi acm (apă caldă de consum menajer) în clădiri. 

11 Program de formare profesională pentru reconstrucirea Europei (2012a). Date despre fondul de clădiri pentru 13 Ţări din UE. Un proiect din cadrul 
Intelligent Energy Europe, Bruxelles, Belgia. trainrebuilt.eu/wp-content/uploads/2011/07/Guidance-Document-for-Trainers.pdf 
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4.2.3. Practici actuale în construcţii 

4.2.3.1. Aplicare
Cerinţele din reglementările tehnice în construcţii (inclusiv performanţa termică minimă a componentelor 
clădirii şi indicatorul global G12) sunt verificate în etapa autorizării lucrărilor de construcţie (autorizaţia de 
construire). În principiu, cerinţele sunt respectate în documentaţia de proiectare. În caz contrar, proiectul 
de construcţie nu va trece de procesul autorizării. Cu toate acestea, în practică, executarea lucrării nu este 
întotdeauna efectuată în conformitate cu proiectul şi poate fi influenţată de reducerea bugetului de către 
investitor. În plus, executarea necorespunzătoare a detaliilor/îmbinărilor (punţi termice) poate conduce 
la reducerea rezistenţei termice medii a anvelopei clădirii, iar acest lucru conduce de regulă la valori care 
nu respectă cerinţa minimă de performanţă termică. 

4.2.3.2. Penalităţi de neîndeplinire 
Dacă o clădire este construită fără autorizaţie sau dacă se încalcă prevederile autorizaţiei de construire, 
autorităţile cu rol de inspecţie pot ordona demolarea elementelor care nu sunt în conformitate cu 
autorizaţia sau care au fost construite fără autorizaţie. În astfel de cazuri, lucrările de construcţie pot 
fi suspendate. În acest caz, amenda administrativă care trebuie plătită de către investitor este de 
aproximativ 2300 €, pe lângă compensaţiile pentru daunele cauzate. 

4.2.3.3. Organismul responsabil pentru verificarea îndeplinirii normelor de construcţie 
Principalul organism responsabil pentru verificarea modului de îndeplinire a normelor din construcţii 
este Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), o instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată 
(la data elaborării studiului) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). ISC are funcţie de 
control asupra executării lucrărilor. Inspecţia propriu-zisă în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor 
tehnice, în urma emiterii autorizaţiei de construcţie şi autorizaţiei privind lucrările, va fi efectuată de 
oricare dintre următorii:

• inspectori în construcţii angajaţi de către ISC;
• diriginţi de şantier / inspectori de şantier (pe baza autorizaţiei ISC) angajaţi de către beneficiarul/

proprietarul clădirii;
• responsabili tehnici cu execuţia (pe baza autorizaţiei emise de MDRT) angajaţi de către constructor. 

Respectarea cerinţelor privind performanţa energetică este necesară în decursul etapei de autorizare a 
lucrărilor de construcţie. În decursul etapei de dare în exploatare, este necesară emiterea unui Certificat 
de Performanţă Energetică (CPE). Cu excepţia apartamentelor din blocurile de locuinţe, CPE prezintă de 
asemenea indicatorul de performanţă energetică pentru o clădire de referinţă (aceeaşi geometrie cu cea 
a clădirii propriu-zise, însă cu îndeplinirea cerinţelor minime de performanţă termică). Acesta reprezintă 
performanţa energetică echivalentă a aceleiaşi clădiri cu respectarea cerinţelor minime de performanţă 
energetică la nivelul componentelor; cu toate acestea, valoarea indicată are doar scop informativ. Nu 
sunt efectuate verificări suplimentare pentru evaluarea conformităţii. 

În concluzie, instrumentele necesare pot fi utilizate ca bază, însă nu există nici un mecanism de control 
obligatoriu stabilit în reglementările tehnice actuale. 

Nu există date fiabile cu privire la procentul de respectare/nerespectare a reglementărilor din România 
(nu există date oficiale). Inspectorii ISC (tehnicieni sau ingineri autorizaţi) verifică de regulă numai clădirile 
publice şi construcţiile mari, cu toate că, teoretic, acest lucru este obligatoriu în cazul tuturor clădirilor. 
Există numai inspecţii selective ale construcţiilor rezidenţiale. Prin urmare, procentul penalităţilor sau 
amenzilor (de exemplu 1,5% pentru anul 2011) este neconcludent. 

12 G este coeficientul global de transfer termic (inclusiv transmisia căldurii şi ventilarea şi se calculează în condiţii de proiectare), prin raportare la volumul 
total al clădirii. 
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4.2.3.4. Consum de energie din surse regenerabile şi practici actuale pentru clădirile noi 

Utilizarea tehnologiilor bazate pe energie din surse regenerabile în clădiri nu este încă o practică 
obişnuită. Principalul factor pentru instalarea tehnologilor de utilizare a energiei din surse regenerabile 
în clădiri este Programul „Casa Verde”, coordonat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, care se 
aplică în cazul clădirilor de locuit şi clădirilor publice (pentru detalii, a se vedea sub-capitolul de mai jos 
cu privire la schemele de sprijin). 

În sectorul nerezidenţial, există unele proiecte pilot cu privire la cele mai bune practici, ca de exemplu 
centrala / punctul termic cu încălzire solară din Giurgiu (300 m2 de panouri solare instalate pe două blocuri 
rezidenţiale pentru furnizarea apei calde în 80 de apartamente), de asemenea pentru trei şcoli, pentru 
două săli de sport din Giurgiu, amfiteatrul solar din Târgovişte13, staţiile experimentale ICPE14 (precum şi 
Parcul Solar deschis recent cu prima aplicaţie BIVP în România15) şi pompele de căldură geotermale16. Cu 
toate acestea, în ciuda faptului că există anumite exemple, utilizarea tehnologiilor pe bază de energie din 
surse regenerabile în clădiri nu reprezintă o practică curentă în România. 

Chiar dacă piaţa poate oferi tehnologii adecvate, nu există nici activităţi în mod clar obligatorii, nici 
prevederi care să stimuleze utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri. Documentul legislativ de 
transpunere a noii directive 2010/31/UE (EPBD) este în prezent în proces de adoptare (aprobat de către 
Guvern şi trimis Parlamentului României pentru a fi discutat şi adoptat). Acesta prevede, printre altele, 
faptul că în etapa autorizării construirii clădirilor noi trebuie să se elaboreze un studiu de fezabilitate 
cu privire la posibilitatea utilizării de sisteme de utilizare a energiei din surse regenerabile în clădirea 
respectivă. Cu toate acestea, fără nici un fel de stimulent pentru proprietar, nu există garanţii că 
tehnologiile propuse vor fi aplicate. 

În general, cele mai populare tehnologii sunt sistemele solare termice. Sistemele solare electrice şi 
pompele de căldură sunt de asemenea utilizate, însă procentul acestora pe piaţă este încă foarte redus 
(sub 1%).

4.2.4. Educarea și formarea profesională a forţei de muncă cu privire la noile tehnologii 

Nu există niciun sistem coerent pentru asigurarea calificării forţei de muncă din construcţii în tehnologiile 
de eficienţă energetică sau în sistemele de utilizare a energiei din surse regenerabile. Cadrul Naţional al 
Calificărilor este în curs de adaptare pentru a fi conform Cadrului European al Calificărilor (EQF). Trebuie 
să se elaboreze standarde ocupaţionale pentru competenţele privind eficienţa energetică şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile. Toate aceste aspecte sunt abordate prin proiectul BUILD UP Skills 
România (ROBUST) ca parte a iniţiativei BUILD UP Skills a programului Inteligent Energy Europe (Energia 
Inteligentă Europa - IEE), proiecte similare fiind de aseme--nea în proces de implementare şi în alte ţări 
UE). Proiectul are ca scop dezvoltarea unei foi de parcurs naţionale pentru calificarea forţei de muncă 
din sectorul construcţiilor, inclusiv educaţia iniţială şi formarea continuă. Aceasta va trebui asumată de 
către toate părţile interesate relevante. Principalele decalaje identificate până în prezent (identificarea 
finală a decalajelor şi barierelor din raportul privind stadiul actual trebuie efectuată până în iulie 2012) 
sunt de natură calitativă şi au legătură cu nevoia tot mai mare de aplicare a tehnologiei şi cu diminuarea 
generală a numărului de muncitori calificaţi. În cazul instalatorilor sistemelor de utilizare a energiei 
din surse regenerabile (SRE), sistemul de certificare sau schemele echivalente de calificare trebuie să 
fie stabilite până la sfârşitul lui 2012 (ca obligaţie a Directivei 2009/28/CE privind privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile). 

13 Pentru detalii vezi http://solar.valahia.ro/index.html
14 Pentru detalii vezi http://www.icpe.ro/ro/p/1_6_statii_experimentale 
15 Pentru detalii vezi http://www.icpe.ro/ro/p/lans_parc_icpe_ro
16 Pentru detalii vezi http://www.geoxchange.ro/Capacitati_Geoxchange_operationale_in_Romania.pdf 
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4.2.5. Situaţia actuală a pieţei de investiţii 

Sectoarele cu cele mai ridicate rate de construcţii noi sunt cel al comerţului cu amănuntul (centre comerciale 
şi parcuri de comerţ cu amănuntul, cele mai dinamice fiind pieţele alimentare şi cele de bricolaj), parcurile 
industriale (inclusiv parcurile logistice) şi birourile. Toate aceste sectoare au înregistrat o rată crescătoare a 
construcţiilor noi până în 2008, dar care s-a redus drastic în 2009 şi 2010 (de exemplu piaţa birourilor, de la 
26% în 2005 la 47% în 2008 şi 7% în 2010, rata noilor construcţii pentru birourile de categoria A de peste 
3000 m2 a fost în medie de 24% între 2006-2010). Toate celelalte categorii de clădiri au avut o rată medie a 
noilor construcţii de 10% pe an, în decursul ultimilor cinci ani (redusă în ultimii doi ani).

Rata de construire a clădirilor noi din sectorul rezidenţial a crescut de la 0,4% în 2005 la 0,8% în 2008 şi 
0,6% în 2010. Nu există date statistice în funcţie de tipul clădirii (de exemplu IND, BLOC). Cu toate acestea, 
din balanţa anuală a fondului de locuinţe (inclusiv demolări şi schimbări de destinaţie), rata de construire a 
clădirilor noi individuale poate fi estimată a fi dublă faţă de rata de construire a clădirilor de locuit colective17. 

Pe viitor, se aşteaptă ca economia să îşi revină în urma crizei financiare şi, prin urmare, să încurajeze 
redresarea sectorului construcţiilor.

Factorii principali sunt restabilirea cererii interne şi a vânzărilor cu amănuntul, redresarea societăţilor de 
construcţii existente şi apariţia altelor noi, creşterea investiţiilor în proiectele de infrastructură efectuate 
de către autorităţile locale, sprijinul autorităţilor centrale în ceea ce priveşte implementarea sistemelor de 
eficienţă energetică şi de utilizare a SRE şi cerinţe îmbunătăţite stabilite cu claritate pentru clădirile noi. 

În cazul clădirilor de locuit, principalii investitori provin din sectorul privat (90% dintre locuinţele finalizate în 
decursul ultimilor şase ani). Acelaşi lucru se aplică şi în cazul clădirilor nerezidenţiale (>98%). Aici, companiile 
mari şi-au consolidat operaţiunile în proprietăţi individuale (în general instituţii financiare, sănătate şi IT&C), 
centre comerciale, mall-uri şi DIY (Do It Yourself ), parcuri destinate comerţului cu amănuntul etc. 

4.2.6. Costuri de investiţie suplimentare  pentru eficienţă energetică şi durată de recuperare

În general, costurile suplimentare ale unei clădiri optimizate energetic sunt acoperite prin eventualele 
economii la costurile pentru energie, pentru soluţiile uzuale de reabilitare (de exemplu reabilitarea termică 
a blocurilor existente).

Cu toate acestea, situaţia nu este aceeaşi în cazul creşterii performanţei energetice la nivel de casă pasivă 
sau în cazul unor standarde de clădiri cu consum redus de energie precum şi în cazul implementării 
sistemelor de utilizare a SRE. Principalele motive sunt preţul energiei, care este încă parţial subvenţionat 
pentru populaţie, alături de lipsa stimulentelor financiare în ţară (facilităţi, stimulare) pentru implementarea 
sistemelor SRE. 

4.3. SCHEME DE SPRIJIN ACTUALE PENTRU CLĂDIRI NOI
Pentru reducerea consumului de energie în clădiri şi pentru mărirea numărului de clădiri cu consum redus 
de energie, guvernul României a implementat două acte legislative, ambele concentrându-se exclusiv pe 

17 Colliers International: Romania Real Estate Review (2011). Market research reports from Romania Colliers International, Bucharest, Romania, 2011 



22 |  Implementarea Clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) în România

eficientizarea energetică a clădirilor existente. 

Primul act normativ (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009) are ca scop creşterea 
performanţei energetice a clădirilor de locuit colective (blocuri) construite între anii 1950 şi 1990. Fondurile 
pentru executarea lucrărilor de intervenţie sunt asigurate după cum urmează: 50% din bugetul de stat, 
30% din bugetul local şi/sau prin alte surse legal constituite şi 20% de către asociaţiile de proprietari, din 
fondurile pentru reparaţii şi/sau din alte surse legal constituite. Pentru a fi eligibile pentru finanţare, soluţiile 
de modernizare trebuie să asigure o reducere a consumului anual de energie pentru încălzire, sub 100 kWh/
an şi metru pătrat de arie utilă. 

Al doilea act normativ (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010) se referă la reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit cu fonduri provenite din împrumuturi bancare, oferite printr-o garanţie 
guvernamentală. Această lege ar trebui să asigure accesul nediscriminatoriu al asociaţiilor proprietarilor şi al 
persoanelor fizice care acţionează în calitate de proprietari ai clădirilor de locuit individuale, la împrumuturi 
bancare oferite prin garanţii guvernamentale şi având o rată a dobânzii subvenţionată pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Valoarea împrumutului poate acoperi până la 90% din valoarea lucrărilor care urmează 
a fi executate, valoare limitată la 1 850 €/cameră în cazul blocurilor rezidenţiale şi 4 700 €/cameră pentru 
locuinţele individuale. Autorităţile locale de administraţie publică pot contribui cu până la 30% la cheltuielile 
datorate reabilitării termice a clădirilor de locuit18.

Schema de ajutor de stat regional cu privire la utilizarea resurselor de energie din surse regenerabile 
şi programul Fondului Naţional pentru Mediu, pentru dezvoltarea SRE sunt instrumente de sprijin pentru 
proiectele de utilizare SRE – Încălzire19. 

Un mecanism de sprijin suplimentar este programul “CASA VERDE”, care sprijină implementarea 
sistemelor de utilizare a energiei din surse regenerabile pentru încălzire şi apă caldă de consum menajer în 
clădiri. Programul a fost anunţat în 2008, modificat şi amânat de mai multe ori de atunci. În cazul clădirilor 
rezidenţiale, alocarea nerambursabilă este limitată la 1 390 € pentru sistemele solare termice şi biomasă 
(solidă) şi la 1 850 € pentru pompele de căldură. Bugetul alocat acestui program a fost: 94,4 milioane € în 
2009, 26,1 milioane € în 2010 şi 23,6 milioane € în 2011.  „Casa Verde” a devenit operaţională şi semnificativă 
în vara anului 2010. Programul oferă alocări de fonduri pentru clădirile de locuit sau publice, pentru 
sistemele SRE de încălzire sau apă caldă, care să înlocuiască sistemele de încălzire convenţionale20. Există 
solicitări periodice cu buget stabilit. În 2010, au fost primite 15.605 solicitări (sisteme mici/gospodării) în 
valoare de 22,4 milioane €, însă numai 8.819 au fost acceptate, iar în final au fost achitaţi numai 1,9 milioane 
€ pentru 1340 de solicitări. În plus, în 2010 au fost aprobate 126 de proiecte (prezentate în 2009) pentru 
unităţi administrative (consilii locale, şcoli, spitale) cu un buget aprobat în valoare totală de 25,7 milioane € 
(nu sunt disponibile date privind implementarea). În 2011, au fost aprobate 14.223 de solicitări (inclusiv cele 
din 2010 care nu au fost analizate în acel an) în valoare totală de 19,7 milioane €. Suma propriu-zisă achitată 
în 2011 şi 2012 nu este cunoscută (oficial). În prezent (mai 2012) nu există solicitări de finanţare acceptate; 
solicitările deja înregistrate sunt analizate în scopul aprobării. 

Nu există instrumente suplimentare pentru promovarea încălzire-SRE la un nivel regional/local. Nu există 
scheme de sprijin SRE legate în mod special de încălzirea în sistem centralizat, sisteme de încălzire de 
dimensiuni mici sau aplicaţii în industrie. 

Tehnologiile cu potenţial ridicat în ceea ce priveşte rata de răspândire şi de creştere a pieţei sunt tehnologiile 

18 Raport al României conform articolului 10(2) al Directivei 2010/31/UE cu privire la măsurile şi instrumentele existente şi propuse, care promovează 
obiectivele EPBD, disponibile la: ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm

19 E.Techenburg, M.R., T.Winkel, Ecofys, M.Ragwitz, S.S., Fruanhofer ISI, G.Resch, C.P., S. Busch, EEG, I. Konstantinaviciute, L.e.i. (2011). Profiluri naţionale 
privind politicile în domeniul energiei din surse regenerabile. Ecofys, Fruanhofer, Energy Economics Group, LEI. Disponibil la: www.reshaping-res-policy.
eu

20 Administrat de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi de Administraţia Fondului de Mediu. Mai multe detalii se găsesc la: www.nmediu.ro/casa_verde.htm şi 
www.afm.ro/program_casa_verde-pf.php

 Instrumentul a fost introdus de către Ordinul Ministerului nr. 1339/2008. Ghidul instrumentului, aprobat prin Ordinul nr. 950/17 iunie 2010 este 
disponibil la www.afm.ro/main/info_stuf/casa_verde/ordinul_950_17.06.2010_aprobare_ghid_casa_verde.pdf
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cu biomasă bazate pe deşeurile agricole, deşeurile forestiere şi pe biogaz, în echipamentele de cogenerare 
(CHP) şi de cele de încălzire în sistem centralizat (SACET – sisteme de alimentare centralizată cu energie 
termică), dar şi mai mult în sectorul de încălzire individual, neconectat la reţea. În prezent, numai sectorul 
de încălzire individual, neconectat la reţea, este parţial exploatat, în general sub forma lemnelor de foc 
utilzate de obicei pentru sobele tradiţionale cu eficienţă scăzută din mediul rural. Se preconizează o tranziţie 
către sistemele de încălzire rezidenţiale mai eficiente şi către sisteme SACET furnizate de centrale termice 
moderne sau echipamente CHP21.

4.4. STADIUL ACTUAL AL PIEŢEI PENTRU ÎNCĂLZIREA ÎN SISTEM CENTRALIZAT 
O particularitate a fondului de clădiri din România o reprezintă numărul relativ ridicat de clădiri conectate 
la reţelele de încălzire în sistem centralizat (SACET). Încălzirea în sistem centralizat este răspândită în oraşele 
mari (de asemenea în câteva oraşe mici), căldura fiind generată de asemenea în CHP, însă majoritatea sunt 
vechi şi ineficiente (unele au fost reabilitate în decursul ultimelor două decenii). Reţeaua de încălzire în 
sistem centralizat ar trebui îmbunătăţită semnificativ. În timp ce numărul de locuinţe conectate la SACET a 
scăzut în ultimii ani, în jur de 1,5 milioane de locuinţe sunt în continuare conectate. Acestea sunt în general 
apartamente (aprox. 18,36 % dintre locuinţele din România) şi în jur de jumătate dintre locuinţele din 
clădirile de locuit colective22. 

Principala problemă în cazul SACET este majorarea continuă a preţului, care depăşeşte limita accesibilă 
a cheltuielilor aferente unei gospodării, recunoscută ca 10% din bugetul casnic disponibil. Principalele 
constatări în urma studiului privind provocările şi oportunităţile pentru sistemele de încălzire în sistem 
centralizat din România sunt23: 

• SACET actuale nu sunt eficiente, având un potenţial de îmbunătăţire în jur de 30%;
• Costurile energetice anuale pentru o locuinţă pot fi între 20-40% mai scăzute în cazul SACET eficiente 

(în comparaţie cu sistemele individuale de încălzire cu funcţionare pe gaz);
• În momentul de faţă, SACET au o ‘amprentaă de carbon’ ridicată datorită utilizării reduse a resurselor 

regenerabile şi a deşeurilor. Prin urmare, este importantă exploatarea potenţialului local pentru 
combustibili alternativi, mai puţin poluanţi şi mai ieftini;

• Necesarul de investiţii de aproximativ 5 miliarde € până în 2020, pentru a ţine pasul cu acordurile UE şi 
cu obiectivele stabilite pentru 2020 şi pentru îmbunătăţirea sistemelor (investiţii în jur de 500 mil. €/an 
în comparaţie cu cele actuale de 30 mil. €/an);

• În prezent există subvenţii ridicate pentru energia termică provenită din SACET, în procent de până la 
40% din costuri, ceea ce reprezintă un efort bugetar mare, în valoare de aproximativ 500 mil. €/an;

• Este necesară reducerea treptată a subvenţiilor din 2012 şi mai departe şi în final eliminarea treptată a 
acestora şi liberalizarea preţurilor energiei pentru încălzire, conform celor convenite împreună cu UE şi 
FMI. 

Există unele SACET eficiente şi chiar care utilizează surse regenerabile în România. În oraşele în care se 
utilizează energie din surse regenerabile prin exploatarea potenţialului local, preţurile sunt mai scăzute 
decât în alte zone, unde gazul şi petrolul sunt singurele surse de energie. Giurgiu, Beiuş, Huedin sunt 
exemple de cazuri izolate unde se utilizează energie din surse regenerabile. Pe lângă acestea, oraşul Olteniţa 
(în jur de 25.000 locuitori) este un alt exemplu bun. Pe scurt, acestea au instalat sisteme termice distribuite, 
cu eficienţă ridicată în producere şi distribuţie (atât pentru căldură, cât şi pentru ACM), plus sisteme pilot cu 
captatoare termice solare suplimentare şi un cazan pe pelete în unul din sisteme. Preţul real pe Gcal este de 
299 lei, fiind mai mic decât în majoritatea oraşelor din România şi în acelaşi timp este mai puţin influenţat 
de preţul gazelor datorită surselor de energie regenerabile24. 

21 E.Techenburg, M.R., T.Winkel, Ecofys, M.Ragwitz, S.S., Fruanhofer ISI, G.Resch, C.P., S. Busch, EEG, I. Konstantinaviciute, L.e.i. (2011). Profiluri ale statului 
privind politica energiei regenerabile. Ecofys, Fruanhofer, Energy Economics Group, LEI. Disponibil la: www.reshaping-res-policy.eu

22 PWC România: Provocări şi oportunităţi pentru sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România, iunie 2011, disponibil aici: 
www.pwc.com/ro/en/publications/assets/assets_2011/Provocari_Oportunitati_Energie_Termica.pdf

23 Idem 21 
24 Money.ro (2011). Ca în Japonia: Un oraş din România e încălzit cu calculatorul. Money.ro, Bucureşti, România. Disponibil la: www.pwc.com/ro/en/

publications/assets/assets_2011/Provocari_Oportunitati_Energie_Termica.pdf
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5.SIMULAREA OPȚIUNILOR nZEB 
CONFORM CONDIȚIILOR LOCALE

5.1. DEFINIREA CLĂDIRILOR DE REFERINŢĂ 
Pe baza rezultatelor cercetării şi a informaţiilor cu privire la fondul de clădiri, simulările evidenţiază 
situaţia naţională specifică din România, care este diferită în multe aspecte faţă de situaţie generală UE, 
aşa cum este prezentată în studiul general european „Principii pentru clădirile cu consum de energie 
aproape zero”.

Pentru a analiza principalele opţiuni pentru nZEB, au fost selectate trei tipuri de clădiri de referinţă, 
pornind de la practicile de construire curente în România. 

1. Clădiri de locuit individuale (unifamilale),
2. Clădiri de locuit colective (multifamiliale),
3. Clădiri de birouri.

Clădirile de referinţă selectate se doresc a fi un eşantion reprezentativ pentru fondul de clădiri din 
Romania din punct de vedere al formei, mărimii, caracteristicilor şi modalităţilor de utilizare a clădirilor 
noi. Scopul acestei simulări este de a analiza impactul economic şi tehnic pe care clădirile cu consum 
de energie aproape zero l-ar presupune, în contextul situaţiei actuale, cu scopul de a avea o abordare 
eficientă şi realistă şi totodată minimizând costurile de transpunere a directivei.

Clădirile de locuit unifamiliale reprezintă cel mai răspândit tip de clădiri din România. În cadrul acestor 
categorii, clădirile individuale prezintă ponderea cea mai mare. Al doilea procentaj, ca suprafaţă 
construită (m²) corespunde categoriei de clădiri colective / multifamiliale. În sectorul nerezidenţial, 
ponderea clădirilor comerciale sau cele aparţinând sistemului de învăţământ şi de sănătate este mult mai 
mare decât cea reprezentată de clădirile de birouri. Totuşi, sectorul de clădiri comerciale este caracterizat 
de foarte multe subcategorii, fiind necesară definirea fiecărei subcategorii pentru a se putea obţine o 
imagine exhaustivă. Mai mult, există o dinamică mai redusă a construcţiei de clădiri noi pentru învăţământ 
sau sănătate, fiind necesară mai degrabă reabilitarea complexă a clădirilor existente. În mod evident, rata 
de construire a clădirilor de birouri este mult mai ridicată decât pentru celelalte categorii, iar numărul de 
sub-categorii este redus. In plus, clădirile pentru administraţie publică sunt incluse în categoria clădirilor 
de birouri si directiva privind performanţa energetică a clădirilor prevede ca aceste clădiri să joace un 
rol esenţial în ceea ce priveşte implementarea cerinţelor ambiţioase ale nZEB. Prin urmare, clădirile de 
birouri au fost selectate ca cel de-al treilea tip de clădiri de referinţă pentru acest studiu.

5.1.1. Clădirea de referinţă nr.1: Clădire de locuit individuală (IND)

Prima clădire de referinţă din România o reprezintă clădirea de locuit individuală cu două etaje, în 
conformitate cu practicile actuale deconstruire. Aceasta este o clădire cu o arhitectură relativ simplă, cu 
acoperiş înclinat, îndreptat spre Sud. Spaţiul condiţionat de la parter şi de la primul etaj este încălzit până 
la 20°C. Subsolul (garajul şi încăperea cu centrala termică) şi podul se consideră a fi neîncălzite. Schiţele 
clădirii de referinţă IND sunt prezentate în Anexa 1 a studiului. 

Instalaţia de încălzire este de tip încălzire centrală cu corpuri statice, racordată la o centrală termică pe 
gaz. Instalaţia de apă caldă de consum menajer (acm) utilizează un boiler de 250 de litri şi este racordat 
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la cazanul pentru încălzire. Nu există sistem de ventilare mecanică, adică ventilarea se realizează numai 
natural, prin deschiderea ferestrelor. În ceea ce priveşte instalaţia de climatizare, există un sistem de 
răcire de tip SPLIT. Nu există instalaţie termică solară, iar acoperişul nu are instalat sistem PV. Principalele 
caracteristici ale clădirii sunt sintetizate în tabelul următor:

Tabelul 7: Caracteristicile clădirii de locuit individuale de referinţă în România (valorile U 
echivalente specificate ţin seama de efectul punţilor termice)

Parametru Valoare/ Descriere 

Numărul de niveluri condiţionate 2

Suprafaţa utilă 99,7 m2

Înălţimea unui nivel 2,5 m

U - pereţi 0,56 W/(m2K)

U – acoperiş 0,35 W/(m2K)

U – planşeu inferior 0,52 W/(m2K)

U – ferestre, uşi 1,30 W/(m2K)

Raport de vitrare (raport fereastră/faţadă) 12% (fără ferestre pe faţada dinspre Nord)

Sistem de umbrire Nu există 

Etanşeitate la aer Moderată 

Punţi termice Da

Instalaţie de încălzire Centrală pe gaz (valoare constantă: 20°C), 
Eficienţa energetică: 0,9

Instalaţie acm La fel ca pentru încălzire, eficienţa acm: 0,9

Sistem de ventilare Ventilarea naturală/prin ferestre (0,51/h)

Instalaţie de climatizare Sistem Split (valoare constantă: 26°C), SEER25: 2,75

Aporturi interne26 5 W/m²

Putere instalată a instalaţiei de iluminat  27 18 W/m²

Reglare automată a nivelului de iluminare Nu 

Limite privind necesarul de energie 
primară 

Nu este necesar

5.1.2. Clădirea de referinţă nr. 2: Clădire de locuit colectivă (BLOC)

A doua clădire de referinţă este clădirea de locuit colectivă cu şase niveluri, în conformitate cu practicile 
curente identificate în domeniul construcţiilor. Acoperişul este tip terasă, iar suprafaţa condiţionată din 
cele şase etaje este încălzită la 20°C. Cele două subsoluri (garaj parţial) sunt considerate neîncălzite. 

25 SEER = Factor de performanţă sezonier, reprezentând raportul dintre cantitatea de energie pentru răcire furnizată de o unitate de climatizare pe durata 
unui sezon de răcire tipic şi consumul total de energie electrică al acesteia, în watt-oră, pentru acelaşi interval de timp. Eficienţa energetică a unităţii 
creşte odată cu creşterea valorii SEER. 

26 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. Pentru ocupanţi, iluminat, aparate şi alte aporturi interne se consideră programe orare ţinând seama, 
de exemplu, de persoanele care ocupă zona respectivă la un moment dat.

27 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. Pentru necesarul orar, au fost luate în considerare orare de timp individuale pentru fiecare zonă.
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Schiţele clădirii de referinţă BLOC sunt incluse în Anexa 1 a studiului. 

Instalaţia de încălzire este de tip încălzire centrală cu corpuri statice, racordată la un cazan pe gaz. 
Instalaţia de apă caldă de consum menajer (acm) utilizează un rezervor de acumulare de 2400 de litri şi 
este racordată la centrala termică. Nu există sistem de ventilare mecanică, adică ventilarea se realizează 
prin ferestre. În ceea ce priveşte instalaţia de climatizare, există câte un sistem de tip SPLIT în fiecare 
apartament. Nu există instalaţie termică solară, iar acoperişul nu are sistem PV instalat. Principalele 
caracteristici ale clădirii sunt sintetizate în următorul tabel:

Table 8: Caracteristici ale clădirii de locuit colective de referinţă din România (valorile U echivalente 
specificate ţin seama de efectul punţilor termice)

Parametru Valoare/ Descriere 

Numărul de niveluri condiţionate 6

Suprafaţa utilă 2 870 m2

Înălţimea unui nivel 2,73 m

U - pereţi 0,6 W/(m2K)

U – terasă 0,24 W/(m2K)

U – planşeu inferior 0,60 W/(m2K)

U – ferestre, uşi 1,30 W/(m2K)

Raport de vitrare(raport fereastră/faţadă) 23% 

Sistem de umbrire Nu există 

Etanşeitate la aer Moderată 

Punţi termice Da

Instalaţiede încălzire Cazan pe gaz (valoare constantă: 20°C), Eficienţa 
energetică: 0,9

Instalaţieacm La fel ca pentru încălzire, eficienţa DWH: 0,9

Sistem de ventilare Ventilarea naturală/prin ferestre (0,51/h)

Instalaţie de climatizare Sistem Split (valoare constantă: 26°C), SEER: 2,75

Aproturi interne28 5 W/m2

Putere instalată a instalaţiei de iluminat  29 18 W/m2

Reglare automată a nivelului de iluminare Nu 

Limite privind necesarul de energie 
primară 

Nu este necesar 

28 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. 
29 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. Pentru necesarul orar, au fost luate în considerare orare de timp individuale pentru fiecare zonă
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5.1.3. Clădirea de referinţă nr. 3: Clădire de birouri

A treia clădire de referinţă este o clădire de birouri cu 3 ... 5 niveluri, cu o suprafaţă vitrată mare (55% 
ferestre), identificate conform practicilor actuale din domeniul construcţiilor. Acoperişul este tip terasă, 
iar zona condiţionată este încălzită la 20°C. Subsolul (garaj parţial) este considerat a fi neîncălzit. Schiţele 
clădirii de birouri de referinţă sunt incluse în Anexa 1 a studiului. 

Încălzirea şi răcirea sunt asigurate prin ventilo-convectoare, utilizând o centrală termică cu cazan pe 
gaz ca sursă de încălzire. Instalaţia de apă caldă de consum menajer (acm) utilizează un boiler de 300 
de litri racordat la centrala termică. Clădirea are ventilare mecanică, fără recuperarea căldurii. Nu există 
instalaţii termice solare, iar acoperişul nu este dotat cu sistem PV. Principalele caracteristici ale clădirii 
sunt sintetizate în următorul tabel:

Tabelul 9: Caracteristici ale clădirii de birouri de referinţă din România (valorile U echivalente 
specificate ţin seama de efectul punţilor termice)

Parametru Valoare/ Descriere 

Numărul de niveluri condiţionate 3-5

Suprafaţa utilă 2817 m2

Înălţimea unui nivel 3,30 m

U - pereţi 0,61 W/(m2K)

U – terasă 0,33 W/(m2K)

U – planşeu inferior 0,64 W/(m2K)

U – ferestre, uşi 1,30 W/(m2K)

Raport de vitrare (raport fereastră/faţadă) 55% (Partea de est nu are geamuri)

Sistem de umbrire Nu există 

Etanşeitate la aer Moderată 

Punţi termice Da

Instalaţie de încălzire Centrală termică pe gaz (valoare constantă: 20°C), 
Eficienţa energetică: 0,9

Instalaţie acm La fel ca pentru încălzire, eficienţa acm: 0,9

Sistem de ventilaree Ventilare mecanică (0,46…2,72 1/h, în funcţie de zonă)

Rată de ventilare pe durata programului 
de funcţionare (de la 6:00 până la 18:00)

Spaţiil de birouri: 1,36 1/h

Săli de conferinţe: 2,72 1/h

Alte încăperi: 0,46 1/h

Instalaţie de climatizare Centrală de climatizare, ventiloconvectoare, (valoare 
constantă: 26°C), SEER: 2,7

Aporturi interne30 3,5 W/m2

30 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. Pentru ocupanţi, iluminat, aparate şi alte aporturi interne se consideră programe orare ţinând 
seama, de exemplu, de persoanele care ocupă zona respectivă la un moment dat.
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Densitatea de ocupare 0:00 – 8:00 şi 18:00 – 0:00: nicio persoană

8:00 – 12:00 şi 14:00 – 18:00: 1 persoană/15 m2

12:00 – 14:00: 1 persoană/30 m2

Putere instalată a instalaţiei de iluminat31  10 W/m2

Reglare automată a nivelului de iluminare Nu 

Prag pentru necesarul de energie primară Nu este necesar 

5.2. DEFINIREA OPŢIUNILOR NZEB, IPOTEZE PRINCIPALE ŞI METODA DE SIMULARE

5.2.1. Soluţii nZEB pentru clădirile de locuit individuale (IND)

Pentru toate variantele – în scopul comparării –nu a fost modificată geometria clădirilor de referinţă, 
acestea nefiind adecvate unei clădiri cu consum foarte redus de energie. În clădirea de referinţă 
identificată de către expertul naţional, subsolul şi garajul erau incluse în zona încălzită. Cu toate acestea, 
au fost considerate neîncălzite, planşeul peste subsol fiind izolat termic (0,52 W/m2K). Tabelul 10 prezintă 
variantele luate în considerare pentru simulările cu TRNSYS.

Tabelul 10: Clădire individuală, variante pentru nZEB
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U–Pereţi 0,56 W/m²K
U–Acoperiş: 0,35 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,52 W/m²K

U–Tâmplărie: 1,3 W/m²K 0% Nu Referinţă

V1
U–Pereţi: 0,15 W/m²K
U–Acoperiş: 0,12 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,36 W/m²K

U–Tâmplărie: 1,0 W/m²K 0% Nu
Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită

V2
U–Pereţi: 0,15 W/m²K
U–Acoperiş: 0,12 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,36 W/m²K

U–Tâmplărie: 1,0 W/m²K 0% Da
Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită + 
Captatoare solare

V3
U–Pereţi: 0,15 W/m²K
U–Acoperiş: 0,12 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,36 W/m²K

U–Tâmplărie: 1,0 W/m²K 80% Nu

Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită + 
Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii

V4
U–Pereţi: 0,12 W/m²K
U–Acoperiş: 0,10 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,36 W/m²K

U–Tâmplărie: 0,80 W/
m²K

90% Nu
Standard pentru casa 
pasivă 32

V5
U–Pereţi: 0,12 W/m²K
U–Plafon: 0,10 W/m²K
U–Planşeu inf.: 0,36 W/m²K

U–Tâmplărie: 0,80 W/
m²K

90% Nu
Standard pentru casa 
pasivă 

31 Aceasta valoare se consideră ca valoare maximă. Pentru necesarul orar, au fost luate în considerare orare de timp individuale pentru fiecare zonă
32 Standard pentru casa pasivă: îmbunătăţire semnificativă a anvelopei clădirii, fără punţi termice, construcţie etanşă, ventilare mecanică cu recuperarea 

căldurii foarte eficientă (>90%), necesar de energie pentru încălzire şi răcire < 15kWh/m²an.
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Ţinând seama de condiţiile şi practicile locale, pentru fiecare dintre cele cinci variante de bază, au fost 
luate în considerare următoarele patru opţiuni privind furnizarea căldurii:

1. Cazan cu biomasă (pelete)
2. Pompă de căldură aer-apă33

3. Pompă de căldură cu sursă geotermală (circuit închis)
4. Cazan în condensare

5.2.2. Soluţii nZEB pentru clădirile de locuit colective (BLOC)

În cazul clădirilor colective, ca şi în cazul celor individuale, soluţiile propuse au la bază date geometrice 
identice. Tabelul 11 prezintă variantele simulate cu ajutorul TRNSYS.

Tabelul 11: Clădire colectivă, variante pentru nZEB
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VO U–Pereţi: 0,60 W/m²,K
U–Terasă: 0,24 W/m²,K
U–Planşeu inf.: 0,60 
W/m²,K

U- Tâmplărie: 1,3 W/
m²K

0% Nu

Referință

V1 U–Pereţi: 0,20 W/m²,K
U–Terasă: 0,15 W/m²,K
U–Planşeu inf.: 0,40 
W/m²,K

U- Tâmplărie: 1,0 W/
m²K

0% Nu

Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită

V2 U–Pereţi: 0,60 W/m²,K
U–Terasă: 0,24 W/m²,K
U–Planşeu inf.: 0,60 
W/m²,K

U- Tâmplărie: 1,3 W/
m²K

80% Nu

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii

V3 U–Pereţi: 0,20 W/m²,K
U–Terasă: 0,15 W/m²,K
U–Planşeu inf.: 0,40 
W/m²,K

U- Tâmplărie: 1,0 W/
m²K

80% Nu

Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită 
+ Ventilare mecanică cu 

recuperare a căldurii

V4 U–Pereţi: 0,20 W/m²,K
U–Terasă: 0,15 W/m²,K
U–Planşeu inf.: 0,40 
W/m²,K

U- Tâmplărie: 1,0 W/
m²K

80% Da

Anvelopa clădirii 
îmbunătăţită 
+ Ventilare mecanică cu 

recuperare a căldurii
+ captatoare solare

Pentru fiecare din cele patru variante de bază au fost luate în considerare următoarele cinci soluţii pentru 
asigurarea încălzirii.

1. Cazan cu biomasă (pelete)
2. Pompă de căldură aer-apă34

3. Pompă de căldură cu sursă geotermală (circuit închis)
4. Cazan în condensare
5. Alimentare cu căldură în sistem centralizat

33 V1 şi V2 vor fi considerate a avea un sistem de încălzire în pardoseală de temperatură redusă pentru o mai bună eficienţă a sistemului
34  V1 şi V2 vor fi considerate a avea un sistem de încălzire în pardoseală de temperatură redusă pentru o mai bună eficienţă a sistemului
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5.2.3. Soluţii nZEB pentru clădirile de birouri 

Aceeaşi configuraţie geometrică a clădirii de referinţă a fost menţinută şi în cazul clădirilor de birouri, 
chiar dacă aceasta nu este cea mai adecvată pentru o clădire cu consum redus de energie. Tabelul 12 
prezintă variantele simulate cu TRNSYS.

Table 12: Romanian office building, nZEB variants
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VO U–Pereţi: 
0,61 W/m²,K
U–Terasă: 
0,33 W/m²,K
U-Planşeu 
inf.:
0,64 W/m²,K

1.3 W/m².K 0% Fără 55% Reglare 
manuală Nu Referinţă

V1 U–Pereţi: 
0,61 W/m²,K
U– Terasă: 
0,33 W/m²,K
U- Planşeu 
inf.:
0,64 W/m²,K

1.3 W/m².K 80% Fără 55% Reglare 
manuală Nu

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii

V2 U–Pereţi: 
0,15 W/m²,K
U– Terasă: 
0,12 W/m²,K
U- Planşeu 
inf.:
0,23 W/m²,K

1.0 W/m².K 80% Automat 55% Reglare 
manuală Nu

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii
+ anvelopă 

îmbunătăţită
+ umbrire exterioară

V3 U–Pereţi: 
0,15 W/m²,K
U– Terasă: 
0,12 W/m²,K
U- Planşeu 
inf.:
0,23 W/m²,K

1.0 W/m².K 80% Automat 36% Reglare 
manuală Nu

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii
+ anvelopă 

îmbunătăţită
+ umbrire exterioară
+ raport de vitrare 

redus

V4 U–Pereţi: 
0,15 W/m²,K
U– Terasă: 
0,12 W/m²,K
U- Planşeu 
inf.:
0,23 W/m²,K

1.0 W/m².K 80% Automat 36%

Reglare 
automată 

a 
nivelului 

de 
iluminare

Nu

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii
+ anvelopă 

îmbunătăţită
+ umbrire exterioară
+ raport de vitrare 

redus
+ reglare automată 

iluminat
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V5 V5 U–
Pereţi: 
0,15 W/m²,K
U– Terasă: 
0,12 W/m²,K
U- Planşeu 
inf.: 
0,23 W/m²,K 1.0 W/m².K 80% Automat 36%

Reglare 
automată 

a 
nivelului 

de 
iluminare

Yes

Ventilare mecanică cu 
recuperare a căldurii
+ anvelopă 

îmbunătăţită
+ umbrire exterioară
+ raport de vitrare 

redus + reglare 
automată iluminat

+ climatizare 
îmbunătăţită: 

sistem eficient 
de activare de 
temperatură ridicată 
în beton

Pentru fiecare dintre cele cinci variante de bază, au fost luate în considerare următoarele cinci opţiuni 
privind furnizarea căldurii:

1. Centrală cu pompă de căldură aer-apă
2. Centrală cu pompă de căldură sol-apă
3. Centrală termică cu cazan pe biomasă (pelete)
4. Centrală termică cu cazan pe gaz, în condensare
5. Alimentare cu căldură în sistem centralizat 

5.2.4. Ipoteze de calcul 

Pentru calculul impactului diverselor opţiuni de furnizare asupra consumului total de energie şi emisiilor 
de CO2 din clădire, au fost luate în considerare următoarele ipoteze:

Tabelul 13: Emisii de CO2, factori de energie primară şi contribuţia energiei din surse regenerabile 
ale furnizorilor de energie luaţi în considerare

Parametru Unitate 
de 

măsură

În afara 
amplasamentului 
clădirii, reţea de 

electricitate 

Încălzire 
în sistem 

centralizat  35

Gaz 
natural 

Lemn / 
pelete 

Energie electrică 
produsă pe 

amplasamentul 
clădirii 356

Factor CO2 
37 [kg/kWh] 0,252 0,141 0,202 0,0 - 0,252

Contribuţie 
surse 
regenerabile 38

[%] 35 50 0 100 100

Factor de 
conversie 
energie 
primară 39

[-] 2,0 0,9 1,1 0,2 -2,0

35 Încălzirea în sistem centralizat a fost considerată a fi furnizată în procent de 40% de lemne, 10% energie solar termică şi 50% gaz. Pierderile de distribuţie 
s-au presupus a fi de 40%.

36 În scopul acestei simulări, s-a luat în considerare numai sistemul fotovoltaic (PV).
37 Pentru calcul a fost aplicată media UE-27. Pentru factorii de emisii de CO2 pentru energie electrică, au fost estimate valori cuprinse între anii 2011 şi 2040, 

luându-se în considerare o reducere constantă către -90% până în 2050 (conform obiectivului de reducere al sectorului energetic).
38 Procentele de energie din surse regenerabile sunt calculate ca valori medii pentru anii „2011 - 2040”, pe baza estimărilor privind energia regenerabilă 

efectuate de către Agenţia de Mediu şi Energie şi ECN pentru UE-27. 
39 Factorul de energie primară pentru energie electrică a fost calculat pe baza unei valori medii pentru anii „2014-2040”, pe baza estimărilor privind energia 

regenerabilă efectuate de către Agenţia de Mediu şi Energie şi ECN pentru UE-27. Factorii de energie primară rămaşi au fost calculaţi folosind metoda de 
calcul EPB (MC001 - 2006).
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Pentru energia electrică din reţea, au fost luate în considerare valorile medii UE-27 (pentru o descriere 
detaliată a sevedea notele de subsol) ţinând seama de faptul că obiectivele locale privind sectorul 
clădirilor nu ar trebui să fie influenţate de către eficienţa sistemului local de furnizare a energiei şi prin 
urmare să asigure compatibilitatea cu obiectivele generale ale UE. Cu toate acestea, pragurile care 
se recomandă a fi implementate în România conform foii de parcurs (a se vedea Capitolul 8) iau în 
considerare factorii de conversie în energie primară şi de emisii CO2 existenţi în România (care sunt în 
prezent 2,8, respectiv 0,171 kg CO2/m2/an). Trebuie remarcat faptul că, datorită decarbonizării sistemelor 
producătoare de energie, factorii de conversie în energie primară se vor reduce. Prin urmare, aceste 
îmbunătăţiri anticipate ale factorilor de energie primară şi CO2 se vor reflecta în limite mai restrânse 
pentru CO2, în definiţiile nZEB propuse. 

Piaţa din România nu oferă în prezent produse electrice 100% regenerabile, ceea ce ar putea mări 
numărul posibilelor soluţii nZEB. 

Producţia de energie la nivel local specifică sistemelor PV a fost estimată la 1150 kWh/kWp40. 

Puterile instalate necesare pentru încălzirea clădirilor de referinţă sunt prezentate în Tabelul 14.  

Tabelul 14: Puterea instalată pentru încălzire a sistemelor de încălzire din România 

Variantă IND [Kw] BLOC [Kw] BIROU [Kw]

V0 10,8 153 133

V1A 5,8 133 171

V1B 5,8 133 171

V1C 5,8 133 171

V1D 5,8 133 171

V1E 5,8 133 171

V2A 5,8 99 117

V2B 5,8 99 117

V2C 5,8 99 117

V2D 5,8 99 117

V2E 5,8 99 117

V3A 4,1 80 100

V3B 4,1 80 100

V3C 4,1 80 100

V3D 4,1 80 100

V3E 4,1 80 100

V4A 3,3 80 100

V4B 3,3 80 100

V4C 3,3 80 100

40  Centrul de Cercetare Comună – Comisia Europeană (2012). Pagină de internet: Photovoltaic Geographical Information System – Interactive Maps 
(Sistem de informaţii geografice privind sistemele fotovoltaice – hărţi interactive). Disponibil la: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
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V4D 3,3 80 100

V4E 3,3 80 100

V5A 3,3 - 100

V5B 3,3 - 100

V5C 3,3 - 100

V5D 3,3 - 100

V5E 3,3 - 100

5.2.5. Metodologia de simulare

Rezultatele simulărilor măsurilor predefinite sunt analizate în comparaţie cu principiile nZEB definite în 
Capitolul 2. 

S-au luat în considerare şi s-au calculat următorii parametri:

• Necesarul specific de energie finală, detaliat pe utilităţi ale clădirii (adică încălzire, apa caldă de 
consum menajer, răcire, ventilare şi energie auxiliară)

• Necesarul specific de energie primară 
• Contribuţia surselor de energie regenerabile  
• Emisii specifice de CO2

Pe lângă ipotezele menţionate mai sus, a fost luat în considerare un alt set de soluţii cu un sistem PV de 
acoperiş pentru compensarea emisiilor de CO2 rămase. Au fost luate în considerare aria disponibilă a 
acoperişului precum şi zonele necesare sistemelor termice solare ; în unele cazuri, nu s-a putut realiza 
compensarea totală. 

Aria disponibilă a acoperişului clădirii precum şi captatoarele solare termice luate în considerare impun 
limite pentru compensarea PV în ceea ce priveşte puterea maximă instalată, astfel: 4,8 kWp pentru IND; 
43,8 kWp pentru BLOC şi 61,6 kWp pentru clădirile de birouri.

Tabelul 15 prezintă puterile instalate ale sistemelor PV de acoperiş, necesare atingerii unui nivel ridicat al 
compensării sau compensare totală a emisiilor de CO2 din clădire. 

Tabelul 15: Puteri instalate ale sistemelor PV de acoperiş, necesare compensării emisiilor CO2

Variantă IND [Kw] BLOC [Kw] BIROU [Kw]

V1A 2,1 43,8 61,6

V1B 1,7 43,8 61,6

V1C 0,6 7,6 61,6

V1D 4,8 43,8 61,6

V1E - 43,8 61,6

V2A 1,6 43,8 61,6

V2B 1,2 43,8 61,6

V2C 0,6 13,2 61,6

V2D 4,0 43,8 61,6

V2E - 43,8 61,6
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V3A 1,6 43,8 61,6

V3B 1,4 43,8 61,6

V3C 0,6 14,1 61,6

V3D 3,8 43,8 61,6

V3E - 43,8 61,6

V4A 1,4 38,8 61,6

V4B 1,2 38,8 61,6

V4C 0,6 14,5 61,6

V4D 2,9 38,8 61,6

V4E - 38,8 61,6

V5A 0,9 - 61,6

V5B 0,8 - 61,5

V5C 0,6 - 55,0

V5D 1,6 - 61,6

V5E - - 61,6

Observaţie: Energia electrică produsă de sistemele PV a fost calculată ca şi contribuţie negativă la 
emisiile specifice de CO2 şi la necesarul specific de energie primară pentru soluţiile de bază privind nZEB, 
luându-se în considerare emisiile de CO2 şi factorii de conversie în energie primară ai energiei electrice 
convenţionale în reţea. Valorile negative pentru emisiile de CO2 şi energia primară sunt posibile pentru 
aceste soluţii, unde compensarea necesară a emisiilor de CO2 (adică pentru emisiile de CO2 asociate 
consumului de energie primară al clădirilor) este mai redusă decât cel mai mic sistem PV (estimat a fi 
0,6 kWp). În cazurile în care sistemul PV de acoperiş produce mai multă energie decât necesarul anual 
(= >clădiri cu producţie suplimentară de energie), este posibilă atingerea unei contribuţii a energiei din 
surse regenerabile de peste 100%. Pe de altă parte, în special în ceea ce priveşte soluţiile pentru BLOC 
şi clădirile de birouri, este posibil ca spaţiul disponibil de pe acoperiş să nu permită compensarea totală 
a emisiilor de CO2. Existenţa captatoarelor solare pentru utilizare termică a energiei solare determină o 
reducere suplimentară a spaţiului de acoperiş maxim disponibil pentru PV.  

Pentru efectuarea simulărilor dinamice necesare, pe mai multe zone a fost utilizat instrumentul software 
cunoscut pe plan internaţional şi cu eficienţă dovedită, „TRaNsient SYstems Simulation” (abreviat: 
TRNSYS, versiunea 17) . Fiecare clădire de referinţă definită a fost împărţită în mai multe zone (de exemplu 
sufragerie, dormitor, bucătărie, în cazul IND) pentru a se putea lua în considerare densitatea diferită a 
persoanelor sau aporturile interne din fiecare zonă. 

Condiţiile climatice care formează baza pentru simulările clădirilor de referinţă provin din Meteoronom 
6.1. Următorul grafic ilustrează temperaturile aerului exterior din oră în oră pentru Bucureşti - stabilit ca 
zonă de calcul.  
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 Figura 4. Variația anuală a temperaturii aerului în Bucureşti. 

5.3. REZULTATE ALE SIMULĂRILOR ŞI CALCULE ECONOMICE
Cele trei clădiri de referinţă predefinite pentru IND, BLOC şi BIROURI au fost simulate utilizând ipotezele 
prezentate mai sus şi prin luarea în considerare a diferitelor variante pentru încălzire, răcire, ventilare şi 
apă caldă de consum menajer (acm). Scopul acestei simulări este determinarea consumurilor de energie 
primară şi finală ale clădirii, a contribuţiei energiei din surse regenerabile, a emisiilor de CO2 şi prin urmare 
pentru efectuarea analizei economice şi identificarea soluţiilor nZEB optime din punct de vedere al 
costurilor. 

5.3.1. Necesar de energie finală 

În principal, datorită dimensiunii, clădirea de locuit de referinţă individuală (IND) are cel mai mare necesar 
specific de energie pentru încălzire. Prin implementarea unor soluţii ambiţioase, necesarul specific de 
energie finală în cazul IND, poate fi redus până la o valoare mai mică decât 10 kWh/m2/an. 

Clădirea de locuit colectivă (BLOC) are un necesar specific de acm mai mare, iar spaţiul pe acoperiş (terasă) 
pentru amplasarea captatoarelor solare este mai redus decât în cazul clădirii de referinţă IND. Prin urmare, 
necesarul specific de energie finală, în cazul celor mai ambiţioase soluţii pentru clădirea BLOC este cu 15 
kWh/m2/an mai mare decât necesarul de energie finală în cazul clădirii IND. 
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Cum necesarul de energie pentru iluminat trebuie să fie luat în considerare pentru clădirea de birouri, iar 
ponderea necesarului de răcire şi ventilare este mai mare decât în cazul clădirilor rezidenţiale, necesarul 
specific de energie finală în cazul celei mai ambiţioase soluţii pentru birouri este de aproximativ 25 kWh/
m2/an, cu valoarea cea mai mare dintre cele trei tipuri de clădire analizate. 

Toate soluţiile bazate pe pompe de căldură conduc la o reducere semnificativă a necesarului de energie 
finală. 
Detaliile cu privire la evaluarea consumului de energie finală din clădirile de referinţă selectate sunt 
prezentate în Figura 5 (A-C). 

5.3.2. Necesar de energie primară 

Soluţiile de dotare cu centrală termică pe gaz pentru IND cu compensarea emisiilor de CO2 conduc la 
un necesar specific de energie primară teoretic negativ. Fără compensarea emisiilor de CO2, consumul 
specific minim de energie primară variază între aproximativ 15 kWh/m2/an în cazul celor mai ambiţioase 
soluţii pentru IND şi peste 40 kWh/m2/an în cazul celor mai ambiţioase soluţii pentru clădirile de birouri. 

În cazul clădirii BLOC, chiar şi în situaţia compensării maxime a emisiilor de CO2, cea mai ambiţioasă soluţie 
cu dotare cu centrală termică pe gaz are un necesar specific de energie primară  de peste 15 kWh/m2/an.

Clădirea de birouri de referinţă este caracterizată de cea mai mare valoare a necesarului specific de 
energie primară. Aceasta se datorează faptului că, aşa cum a fost menţionat mai sus, pe parcursul evaluări 
necesarului de energie finală, trebuie luate în considerare necesarul suplimentar de energie pentru 
iluminat şi ventilarie, precum şi necesarul mai mare pentru răcire. Fără compensarea emisiilor de CO2, 
soluţiile de dotare cu centrală termică pe gaz sunt caracterizate de cele mai mari valori ale necesarului de 
energie primară. 

Luând în considerare compensarea emisiilor de CO2, se pot obţine soluţii cu valori de necesar de energie 
primară mai mici decât 10 kWh/m2/an, pentru toate tipurile de clădiri. Consumul de energie primară din 
clădirile de referinţă selectate şi în diferitele variante nZEB sunt prezentate în Figura 6 (A-C). 
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Figura 5: Necesar de energie finală pentru IND, BLOC şi birouri pe utilităţi 
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Figura 6: Necesar de energie primară pentru IND, BLOC şi birouri
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 5.3.3. Emisii de CO2 asociate consumului de energie primară

În cazul clădirilor de locuit individuale şi colective, toate soluţiile cu centrală termică pe biomasă sunt 
sub pragul de 3 kg/m2*an40. Soluţiile cu pompe de căldură îndeplinesc cerinţa privind emisiile de CO2 

în cele mai ambiţioase variante de izolare a clădirii. Prin utilizarea sistemelor PV de acoperiş/terasă este 
posibilă compensarea aproape totală a emisiilor CO2 (carbon zero) pentru toate variantele IND,.

În cazul clădirii BLOC, compensarea PV plasează toate soluţiile pe bază de pompe de căldură şi soluţiile 
SACET (cu o contribuţie a energiei din surse regenerabile de 50%) sub limita de 3 kg/ m2*an41, chiar şi în 
cazul celei mai ambiţioase variante de izolare termică a clădirii. Pentru celelalte soluţii, spaţiul limitat al 
terasei clădirii BLOC nu permite compensarea prin PV a emisiilor clădirii sub limită. 

În cazul clădirii de birouri, toate soluţiile de bază fără compensarea de CO2 generează emisii specifice de 
CO2 peste 3 kg/ m2*an. Compensarea PV contribuie la îndeplinirea cerinţei de 3 kg/ m2*an pentru cele 
mai ambiţioase soluţii de izolare termică a clădirii (V4, V5).

Emisiile CO2 aferente consumului de energie primară din clădirile de referinţă selectate şi din diferitele 
variante nZEB sunt prezentate în Figura 7 (A-C).

5.3.4. Contribuţia energiei din surse regenerabile

Soluţiile cu cazan pe biomasă (pe pelete din lemn) sunt caracterizate de cea mai mare contribuţie a 
energiei din surse regenerabile. În cazul soluţiilor pentru IND şi BLOC, au fost obţinute contribuţii 
cuprinse între 80% şi 100%. Contribuţia surselor regenerabile de energie pentru soluţiile cu cazan pe 
biomasă scade odată cu reducerea necesarului de căldură pentru încălzire şi acm, datorită influenţei 
relative a necesarului de energie electrică, de exemplu pentru creşterea necesarului de energie auxiliară 
şi pentru ventilare. 

Contribuţia energiei din surse regenerabile pentru cele mai bune soluţii de bază pentru birouri (fără 
compensarea CO2) variază între 50% şi 60%, datorită necesarului semnificativ de energie electrică pentru 
iluminat, răcire şi ventilaţre. 

Soluţiile privind încălzirea în sistem centralizat (SACET cu o contribuţie a energiei din surse regenerabile 
de 50%) conduc la contribuţii procentuale ale energiei din surse regenerabile de 50% pentru BLOC şi 
40% în cazul clădirilor de birouri. 

Pe lângă majoritatea soluţiilor cu cazan pe gaz, soluţiile de încălzire în sistem centralizat şi V1 ale clădirilor 
de birouri, aproape toate soluţiile cu compensare de CO2, ating un procentaj de 90%.

Contribuţiile energiei din surse regenerabile din clădirile de referinţă selectate şi din diferite variante 
nZEB sunt prezentate în Figura 8 (A-C).

41 3 kg CO2/ m2*an a fost identificat ca fiind limita superioară a emisiilor clădirii (media UE) pentru menţinerea sectorului clădirilor în conformitate cu 
obiectivele de decarbonizare până în 2050. Mai multe informaţii sunt disponibile în BPIE (2011) „Principles for nearly Zero-Energy Buildings – Paving tha 
way for effective implementation of policy requirements” (Principii pentru Clădirile cu consum de energie aproape zero – Pregătirea terenului pentru 
implementarea efectivă a cerinţelor privind politicile). Disponibil la www.bpie.eu
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 Figura 7: Emisii asociate CO2 ale IND, BLOC şi birouri 
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 Figura 8: Contribuţia energiei din surse regenerabile pentru IND, BLOC şi birouri 
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6. ANALIZA FINANCIARĂ A SOLUŢIILOR 
nZEB

Impactul financiar asupra clădirilor de locuit individuale, colective şi asupra clădirilor 
de birouri au fost calculate prin estimarea costurilor pentru investiţiile suplimentare şi 
economisirile de costuri (în principal reflectând economisirile de energie) ale soluţiilor 
nZEB în comparaţie cu clădirile de referinţă conform standardului curent. 

6.1. CONSIDERAŢII DE BAZĂ 
Următoarele tabele prezintă preţurile estimate ale energiei, ca bază pentru estimarea impactului financiar 
în ceea ce priveşte gospodăriile şi birourile. Aceste preţuri sunt medii, luând în considerare o perioadă de 
30 de ani, cu o creştere anticipată a preţurilor pentru energie, în perioada 2011 – 2020 (când se prevede 
o liberalizare a preţurilor) şi o rată medie anuală de creştere a preţurilor de 1,5 % ulterior (2021 - 2040). 

Toate calculele pentru România se bazează pe o rată a dobânzii de 8%, existentă în prezent în România. 

Tabelul 16: Preţuri estimate ale energiei pentru gospodării private şi birouri/industrie (media 2011 
- 2040)

Preţuri estimate ale energiei pentru gospodării private (media 2011 - 2040)

Medie preţ 
energie 

Majorare anuală a 
preţului între 2011-

2020 

Majorare anuală a 
preţului între 2021-2040

Gaz [€/kWh] 0.044 6.0 % 1.5 %

Energie electrică convenţională 
[€/kWh]

0.154 5.5 % 1.5 %

Energie electrică din surse 
regenerabile [€/kWh]

0.154 5.5 % 1.5 %

Încălzire în sistem centralizat 
(50% SRE) [€/kWh]

0.023 6.0 % 1.5 %

Pelete din lemn [€/kWh] 0.054 1.5 % 1.5 %

Preţuri estimate ale energiei pentru birouri/industrie (media 2011 - 2040)

Medie preţ 
energie 

Majorare anuală a 
preţului între 2011-

2020 

Majorare anuală a 
preţului între 2021-2040

Gaz [€/kWh] 0.046 6.0 % 1.5 %

Energie electrică convenţională 
[€/kWh]

0.198 5.5 % 1.5 %
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Energie electrică din surse 
regenerabile [€/kWh]

0.198 5.5 % 1.5 %

Alimentare cu căldură în sistem 
centralizat (50% RES) [€/kWh]

0.023 6.0 % 1.5 %

Pelete din lemn [€/kWh] 0.054 1.5 % 1.5 %

Costurile de investiţie estimate, aşa cum au fost identificate pe piaţa din România în prezent, sunt 
descrise în tabelele următoare. În mod evident, costurile de investiţie depind de anumite circumstanţe 
de piaţă, negocieri de contract, de volumul vânzărilor etc. şi pot fi substanţial diferite la nivelul proiectelor 
individuale. Acest studiu nu ia în calcul posibila scădere a preţurilor pentru noile tehnologii. Cu toate 
acestea, acest lucru probabil se va întâmpla după atingerea unui anumit nivel superior al pieţei. În 
consecinţă, costurile suplimentare pentru noile tehnologii pot scădea până în 2019/2020 (când este 
solicitată trecerea spre nZEB) dacă vor fi elaborate şi implementate politici corespunzătoare. 

Tabelul 17: Costuri suplimentare* de investiţii estimate pentru componentele clădirilor, în cazul 
României (experţi locali, investigaţii proprii)

Componentă IND BLOC Birouri Unitate 

Costuri suplimentare pentru geamuri triple 15 15 15 €/m2 geamuri 

Costuri suplimentare pentru ferestre PH 187 - - €/m2 geamuri

Costuri suplimentare pentru umbrire 
externă automată

- - 65 €/m2 geamuri

Costuri suplimentare pentru recuperarea 
căldurii 

21 26 - €/(m3/h)

Costuri suplimentare pentru sistemul 
îmbunătăţit de recuperare a căldurii

31.5 - 11 €/(m3/h)

Costuri suplimentare pentru construcţiile 
etanşe  

289 537 537 €

Costuri suplimentare pentru controlul 
automat al luminii 

- - 7.5 €/m2

Costuri suplimentare pentru încălzire în 
pardoseală

11 11 - €/m2

Costuri suplimentare pentru izolaţie de 1 
cm acoperiş

0.51 0.51 0.51 €/m2

Costuri suplimentare pentru izolaţie de 1 
cm pereţi 

0.47 0.47 0.47 €/m2

Costuri suplimentare pentru izolaţie de 
1cm planşeu inferior 

1.13 1.13 1.13 €/m2

Costuri suplimentare pentru sistem eficient 
de răcire 

- - 909 €/kW

Costuri speciale pentru sistem PV 2 400 1 700 1 700 €/kWp

Costuri speciale pentru sistemul solar-
termic de apă caldă 

1 098 735 - €/m² collector

* comparate cu variantele de referință
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Tabelul 18: Costuri de investiţie estimate pentru sistemul de încălzire din România (Sursa: experţi 
locali, investigaţii proprii)

Sistemul de încălzire inclusiv sistemul 
de evacuare [preţuri €]

IND 
(4…9 kW)

MFH
(80...130  kW)

OFFICE
(100...170 kW)

Centrală termică pe gaz [€] 3510 6 970 – 16 690 13 750 – 20 000

Centrală cu Pompă de căldură aer-apă 
[€]

4280 – 7360 53 810 – 90 150 67 420 – 115 700

Centrală cu pompă de căldură sol-apă 
[€]

8090 – 13920 61 940 – 103 770 77 610 – 133 180

Centrală termică cu cazan pe biomasă 
(pelete) [€]

9280 19 100 – 37 000 34 930 – 53 070

 
Tabelul 19: Subvenţii estimate pentru IND (existente în programul CASA VERDE)

Technology Subsidy

Heat pump system €1 850 

Solar thermal system €1 390 

Wood pellet boiler €1 390 

6.2. ANALIZA FINANCIARĂ A SOLUŢIILOR nZEB 
Rezultatele simulărilor de cost sunt prezentate în Figurile 9 şi 10. Figura 9 ia în considerare numai 
opţiunile de bază, fără compensarea PV; Figura 10 ia în considerare compensarea PV (care reduce 
emisiile de CO2 ale clădirii pe cât posibil la zero conform limitei de spaţiu a acoperişului). Graficele arată 
costurile specifice anuale (pe m2 net al suprafeţei de planşeu inferior) pe o perioadă de 30 de ani, care 
reprezintă perioada obişnuită de timp în decursul căreia o clădire nouă nu necesită intervenţii majore şi 
prin urmare, nici investiţii suplimentare. 

Simularea costurilor anuale din Figura 9 indică faptul că cele mai bune soluţii economice pentru BLOC–
uri şi pentru clădirile de birouri sunt soluţiile bazate pe încălzirea în sistem centralizat. Pe lângă cazanul 
pe gaz, al doilea cel mai economic sistem de încălzire pentru IND este centrala termică cu pompă de 
încălzire aer/apă. Cele mai economice soluţii pentru IND şi BLOC (care indică emisii specifice de CO2 sub 3 
kgCO2/m2/an) sunt cele cu centrale termice pe peleţi de lemn. Cele mai scăzute costuri anuale raportate 
la clădirile de referinţă sunt în jur de 7,7€/m2/an pentru IND şi 1,6 € m2/an pentru BLOC. 

În prezent nu există tarife fixe pentru energia din surse regenerabile, în România. Prin urmare, pentru 
soluţiile nZEB care integrează compensarea PV, tariful fix (pentru PV) este estimat la aceeaşi valoare cu 
preţul energiei electrice. Din acest motiv şi de asemenea datorită preţurilor energiei electrice ridicate 
pentru industrie, sistemele PV (care compensează emisiile de CO2) sunt fezabile din punct de vedere 
economic numai pentru clădirea de birouri. 

Există trei soluţii bazate pe încălzirea în sistem centralizat pentru birouri, care sunt la un nivel al costurilor 
anuale comparabil cu clădirea de referinţă. Dintre acestea, cea mai economică soluţie nZEB cu emisii de 
CO2 sub 3 kgCO2/m2/an este încălzirea în sistem centralizat V4. 
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Cele mai economice soluţii pentru BLOC sunt cele cu emisii de CO2 sub 3 kgCO2/m2/an şi compensare 
PV; acelaşi lucru se aplică şi în cazul încălzirii în sistem centralizat V4. Această soluţie prezintă costuri 
suplimentare anuale de 1,7 € m2/an, raportat la clădirea BLOC de referinţă. 

Cu excepţia soluţiilor pe bază de centrală termică pe gaz pentru IND, soluţia pe bază de pompă de căldură 
cu aer V3 cu compensaţie PV este cea mai economică soluţie (cost suplimentar de aproximativ 3,6 € m2/
an). Aceasta respectă limita CO2 cu emisii uşor peste 3 kgCO2/m2/an fără compensare PV şi sub 3 kgCO2/
m2/an atunci când este luată în considerare compensarea PV. 
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 Figura 9: Costuri anuale ale soluţiilor nZEB fără compensare CO2
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 Figura 10: Costuri actualizate anuale ale soluţiilor nZEB cu compensare CO2
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 6.3. SINTEZA REZULTATELOR 
Simulările demonstrează clar faptul că soluţiile nZEB pot fi aplicate în România, chiar şi fără schimbări 
majore în formele construcţiei uzuale a clădirilor. 

Pentru compensarea totală a emisiilor de CO2 şi pentru un procent mare de energie din surse regenerabile, 
sistemul PV de acoperiş este suficient în cazul majorităţii soluţiilor pentru clădirile rezidenţiale. 

În ceea ce priveşte clădirile de birouri, atât înălţimea clădirii (5 niveluri) cât şi necesarul de energie pentru 
iluminat, îngreunează obţinerea compensării totale a emisiilor de CO2. Însă îmbunătăţirea geometriei 
clădirii va reduce în mod consistent costurile suplimentare. 

Fără compensarea PV, toate soluţiile examinate care îndeplinesc principiile nZEB au costuri suplimentare 
specifice anuale pozitive, date fiind circumstanţele. Costurile foarte scăzute ale energiei şi rata actuală 
ridicată a dobânzii de 8%, previn recuperarea investiţiei în cazul majorităţii opţiunilor luate în considerare.  

Fără existenţa unor tarife fixe favorabile, acest lucru este valabil şi în cazul sistemelor PV de acoperiş pentru 
IND şi BLOC. Datorită preţurilor ridicate ale energiei electrice pentru clienţii industriali, compensarea PV 
pentru clădirile de birouri este fezabilă din punct de vedere economic. 

Costurile specifice actualizate anuale pentru soluţiile care îndeplinesc principiile nZEB definite în studiul 
BPIE anterior, variază între aproximativ 3,6 €/ m2 an (V3 cu pompă de căldură cu aer şi PV de acoperiş) şi 
aproximativ 16 €/ m2 an.

Pentru BLOC cea mai economică soluţie care îndeplineşte principiile nZEB (adică V4 cu Încălzire în sistem 
centralizat şi PV şi soluţii bazate pe centrale termice pe pelete fără compensare PV) este caracterizată de 
costuri suplimentare specifice anuale între 1,5 şi 4,5 €/m2 an.

Soluţia cea mai eficientă economic pentru clădirile de birouri, care îndeplineşte principiile nZEB nu are 
aproape nici un cost suplimentar anual (adică V4 cu Încălzire în sistem centralizat şi PV cu acoperire totală 
a acoperişului). Compensarea totală CO2, în cazul clădirilor de birouri se poate obţine numai atunci când, 
pe lângă pachetul V4, sistemul de răcire este îmbunătăţit (vezi soluţia V5 cu Pompă de căldură sol-apă). 
Pentru această soluţie, costul actualizat anual ajunge la valoarea de aproximativ 8 €/ m2 an
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7. DEFINIRE ORIENTATIVĂ nZEB PE BAZA 
VARIANTELOR OPTIME DIN PUNCT DE 
VEDERE AL COSTURILOR TOTALE

În acest capitol se urmăreşte compararea rezultatelor calculelor efectuate pentru clădirile de referinţă cu 
puterea de cumpărare din România, pentru aprecierea suportabilităţii pieţei. 

Rezultatele simulării pentru fiecare soluţie sunt ilustrate în tabelele 20 ... 22. Acestea prezintă consumul 
de energie primară, contribuţia surselor regenerabile, emisiile asociate de CO2 şi costurile suplimentare 
anuale totale actualizate (investiţii, economii de costuri pentru energie şi alte costuri de exploatare, 
precum întreţinerea). Necesarul total de energie finală şi primară pentru clădirile de locuit include 
consumul de energie conform EPBD: încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum menajer. Pentru 
clădirile de birouri, se include şi consumul suplimentar de energie pentru iluminat. Codul de culori utilizat 
pentru diferitele opţiuni nZEB este în conformitate cu principiile nZEB definite în studiul BPIE anterior42. 

42 BPIE (2011). Principii pentru clădirile cu consum de energie aproape zero – pregătirea terenului pentru implementarea eficientă a cerinţelor privind 
politica. Disponibil la www.bpie.eu
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Tabelul 20: Sinteza rezultatelor pentru clădirea de locuit individuală
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V0 - Referinţă 161.6 180.8 32.8 0 0 n.a. n.a. n.a. 0

V1 - Pompă de căldură 
aer

24.6 49.3 6.2 40% 2.5 0 0 140% 5.7

V1 - Pompă de căldură sol 20.3 40.7 5.1 40% 10.7 0 0 140% 13.2

V1 - Cazan biomasă 76 22.3 1 100% 7.7 7.9 0 110% 8.6

V1 - Cazan pe gaz 76 87.2 15.6 0 -1.5 -24.2 1,5 80% 5.4

V2 - Pompă de căldură 
aer

18.9 37.8 4.8 40% 6.4 0 0 140% 8.7

V2 - Pompă de căldură sol 14.3 28.7 3.6 40% 14.4 0 0 140% 16.2

V2 - Cazan biomasă 56.5 17.5 0.9 100% 11.3 3.1 0 110% 12.1

V2 - Cazan pe gaz 56.5 65.3 11.6 0 3.4 -26.8 0 80% 9.2

V3 - Pompă de căldură 
aer

18.8 37.6 4.7 40% 1.2 0 0 140% 3.6

V3 - Pompă de căldură sol 16.9 33.7 4.2 40% 7 0 0 140% 9.2

V3 - Cazan biomasă 53.4 19.4 1.2 90% 8.6 5 0 110% 9.5

V3 - Gasboiler 53.4 63.1 11 0 0.1 -24.4 0 90% 5.5

V4 - Pompă de căldură 
aer

15.6 31.2 3.9 40% 3.4 0 0 140% 5.3

V4 - Pompă de căldură sol 13.6 27.1 3.4 40% 8.1 0 0 140% 9.9

V4 - Cazan biomasă 41.2 16.2 1.1 90% 12.8 1.8 0 110% 13.8

V4 - Cazan pe gaz 41.2 49.3 8.5 0 5.1 -18.6 0 90% 9.3

V5 - Pompă de căldură 
aer

10.3 20.6 2.6 40% 5.7 0 0 140% 7

V5 - Pompă de căldură sol 8.7 17.4 2.2 40% 10.6 0 0 140% 11.7

V5 - Cazan biomasă 21.7 14.1 1.4 80% 15.1 -0.3 0 120% 16

V5 - Cazan pe gaz 21.7 28.8 4.7 10% 10.5 -8.2 0 90% 12.8
1

<40 <40 <4 >50 <5 <40 <4 >50 <5

40<x<60 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10

>60 >70 >7 <30 >10 >70 >7 <30 >10
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 Tabelul 21: Sinteza rezultatelor pentru clădirea de locuit colectivă
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V0 - Referinţă 80.7 91 16.4 0 0 n.a. n.a. n.a. 0

V1 - Pompă de căldură aer 20.4 40.8 5.1 40% 3 5.7 0.7 120% 3.8

V1 - Pompă de căldură sol 17.8 35.5 4.5 40% 2.9 0.4 0.1 130% 3.7

V1 - Cazan biomasă 62.3 18 0.8 100% 1.7 11.9 0 100% 1.8

V1 - Cazan pe gaz 62.3 71.3 12.7 0 -1.2 36.2 8.3 30% -0.5

V1 - Încălzire centralizată 59.3 55.7 8.7 50% -4.3 20.5 4.3 80% -3.5

V2 - Pompă de căldură aer 22 43.9 5.5 40% 5.5 8.8 1.1 110% 6.3

V2 - Pompă de căldură sol 19.5 39.1 4.9 40% 5.6 3.9 0.5 120% 6.4

V2 - Cazan biomasă 62.2 21.9 1.3 90% 3.3 11.4 0 100% 3.5

V2 - Cazan pe gaz 62.2 73.2 12.8 0 1.6 38.1 8.4 30% 2.4

V2 - Încălzire centralizată 59.3 58.1 8.9 50% -0.3 23 4.5 80% 0.6

V3 - Pompă de căldură aer 20.5 41.1 5.2 40% 5.1 6 0.8 120% 5.9

V3 - Pompă de căldură sol 18.5 37.1 4.7 40% 5.1 2 0.2 130% 6

V3 - Cazan biomasă 55.1 21.2 1.4 90% 3.1 9.9 0 100% 3.4

V3 - Cazan pe gaz 55.1 65.7 11.4 0 1.7 30.6 7 40% 2.5

V3 - Încălzire centralizată 52.5 52.7 8 50% 0.4 17.5 3.6 80% 1.2

V4 - Pompă de căldură aer 18.4 36.8 4.6 40% 6.4 5.7 0.7 120% 7.1

V4 - Pompă de căldură sol 15.8 31.6 4 40% 6.3 0.5 0.1 130% 7.1

V4 - Cazan biomasă 45.4 19.5 1.5 90% 4.2 7.9 0 100% 4.5

V4 - Cazan pe gaz 45.4 55.2 9.5 0 3.1 24.1 5.5 40% 3.8

V4 - Încălzire centralizată 43.3 44.7 6.8 50% 1 13.6 2.8 80% 1.7
1

<40 <40 <4 >50 <5 <40 <4 >50 <5

40<x<60 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10

>60 >70 >7 <30 >10 >70 >7 <30 >10
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Tabelul 22: Sinteza rezultatelor pentru clădirea de birouri
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V0 - Referinţă 109.6 165.1 24.6 20% 0 n.a. n.a. n.a. 0

V1 - Pompă de căldură aer 60 120.1 15.1 40% 8.1 69.8 8.8 80% 8.1

V1 - Pompă de căldură sol 58.1 116.3 14.6 40% 8.2 66 8.3 80% 8.2

V1 - Cazan biomasă 75.7 111.3 13.4 50% 5.5 61 7.1 90% 5.5

V1 - Cazan pe gaz 75.7 131.5 18 20% 3.6 86.6 12.3 50% 3.5

V1 - Încălzire centralizată 33.9 125.5 16.4 40% 0.3 83 11.1 70% 0.3

V2 - Pompă de căldură aer 44.4 89.2 11.2 40% 8.5 38.9 4.9 90% 8.6

V2 - Pompă de căldură sol 43.4 87.2 11 40% 8.9 36.9 4.6 90% 8.9

V2 - Cazan biomasă 53 84 10.3 50% 6.8 33.7 3.9 100% 6.8

V2 - Cazan pe gaz 53 95.1 12.8 30% 5.6 44.8 6.4 70% 5.6

V2 - Încălzire centralizată 27.6 91.8 11.9 40% 4.4 41.5 5.6 90% 4.4

V3 - Pompă de căldură aer 41.3 82.6 10.4 40% 5.6 32.3 4.1 100% 5.5

V3 - Pompă de căldură sol 40.4 80.9 10.2 40% 5.8 30.6 3.9 100% 5.9

V3 - Cazan biomasă 49.1 77.9 9.5 50% 4.2 27.6 3.2 100% 4.2

V3 - Cazan pe gaz 49.1 88.1 11.8 30% 3.1 37.8 5.5 80% 3.1

V3 - Încălzire centralizată 48.5 85.1 11 40% 2 34.8 4.7 80% 2

V4 - Pompă de căldură aer 30.4 61.1 7.7 40% 4.4 10.8 1.4 120% 4.4

V4 - Pompă de căldură sol 29.6 59.4 7.5 40% 4.7 9.1 1.2 120% 4.7

V4 - Cazan biomasă 38.3 56.4 6.8 50% 3.1 6.1 0.5 120% 3.1

V4 - Cazan pe gaz 38.3 66.7 9.1 20% 2 16.4 2.8 90% 2

V4 - Încălzire centralizată 24 63.7 8.3 40% 0.4 13.4 2 110% 0.3

V5 - Pompă de căldură aer 25.9 51.9 6.5 40% 9.3 1.6 0.2 130% 9.3

V5 - Pompă de căldură sol 25.1 50.3 6.3 40% 9.6 0 0 140% 9.6

V5 - Cazan biomasă 33.8 47.2 5.7 60% 7.7 2.3 0 120% 7.7

V5 - Cazan pe gaz 33.8 57.5 8 20% 8.4 7.2 1.6 100% 8.3

V5 - Încălzire centralizată 33.2 54.5 7.2 40% 5.4 4.2 0.8 120% 5.5

<40 <40 <4 >50 <5 <40 <4 >50 <5

40<x<60 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10 40<x<70 4<x<7 30<x<50 5<x<10

>60 >70 >7 <30 >10 >70 >7 <30 >10
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* Notă importantă: compensarea emisiilor de CO2 ale clădirilor prin introducerea unui sistem PV adiţional 
îmbunătăţeşte considerabil necesarul de energie primară al clădirii. Totuşi, compensarea prin PV nu acoperă neapărat 
necesarul de energie al clădirii pentru utilităţile prevăzute în directiva privind performanţa energetică a clădirilor 
(adică energie pentru încălzire şi răcire, ventilare, apă caldă de consum menajer şi, în cazul clădirilor comerciale, 
iluminatul), ci mai degrabă necesarul total de energie (inclusiv necesarul de energie pentru aparate electrocasnice). 
În acest caz, consumul PV contribuie la reducerea consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2 aferente până 
la aproape zero sau chiar la valori negative în cazul comercializării către reţaua de alimentare cu energie electrică. 
Astfel, compensarea energetică ar putea avea o contribuţie semnificativă pentru atingerea scopului de consum de 
energie aproape zero al clădirilor. În scopul simplificării metodologiei de evaluare, în studiul de faţă a fost considerată 
numai compensarea prin PV, însă aceasta poate fi înlocuită în practică cu orice alt sistem de utilzare a energiei din 
surse regenerabile. Cantitatea de energie ce trebuie compensată poate fi redusă, de exemplu, prin izolarea termică a 
clădirilor, prin configurarea geometrică adecvată a clădirilor sau prin creşterea eficienţei instalaţiilor. Cu toate acestea, 
compensarea prin PV are un impact direct semnificativ în cazul clădirilor de birouri unde consumul de energie pentru 
iluminat, luat în considerare conform directivei 2010/31/UE, reprezintă o pondere importantă din consumul de energie 
total al clădirii.

Pe baza analizei economice, pentru fiecare categorie de clădire au fost alese 3 dintre cele mai adecvate 
soluţii care respectă în totalitate principiile nzEB (aşa cum au fost definite în studiul BPIE din 2011). Pentru 
toate soluţiile s-a prevăzut compensarea prin PV, luându-se în considerare variante ale celor mai adecvate 
tehnologii şi performanţele faţadei. Aceste recomandări sunt prezentate în Tabelul 23 (a se vedea pagina 
următoare).

Tabelul 23: Sinteza variantelor de optimizare a costurilor şi a costurilor adiţionale pe m² şi în 
procente din costurile totale

Ca
te

go
ri

a 
cl

ăd
ir

ii

Va
ri

an
tă

Descriere Sistem de 
încălzire

Costuri 
adiţionale 
actualizate

(an de referinţă 
2010)

[€/m²an]

Costuri adiţionale 
actualizate 

raportate la preţul 
actual mediu de 

referinţă43

[%]

Cl
ăd

ir
e 

in
di

vi
du

al
ă

V3a
Anvelopa clădirii îmbunătăţită + 
ventilare mecanică cu recuperare a 
căldurii

Pompă de 
căldură aer 3.6 4.4%

V3c Cazan pe 
biomasă 9.5 11.7%

V4a Standard de casă pasivă Pompă de 
căldură aer 5.3 6.5%

Cl
ăd

ir
e 

co
lc

ti
vă

V1c Anvelopa clădirii îmbunătăţită Cazan pe 
biomasă 1.8 2.8%

V2c Ventilare mecanică cu recuperare a 
căldurii

Cazan pe 
biomasă 3.5 5.5%

V4b

Anvelopa clădirii îmbunătăţită 
+ ventilare mecanică cu recuperare a 
căldurii 
+ captatoare solare

Pompă de 
căldură sol 7.1 11.2%

43  Ponderea costurilor adiţionale actualizate s-a bazat pe urmatoarea ipoteză: costul de construire ‘la cheie’ al unei clădiri de locuit individuale este de 900 
Euro/m2, cel pentru clădiri de locuit coletive este de 725 Euro/m2, iar cel pentru clădirile de birouri este de 550 Euro/m2. Datele au fost furnizate în cadrul 
unei comunicări private cu Asociaţia Română a Antreprenorilor în Construcţii (2011). Ciclul de viaţă al clădirilor este estimat la 50 de ani pentru cladirile 
de locuit, respectiv la 30 ani pentru clădirile de birouri.
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Cl
ăd

ir
e 

de
 b
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ri

V4c Ventilare mecanică cu recuperare a 
căldurii + umbrire exterioară + raport 
de vitare redus + control automat al 
iluminatului

Cazan pe 
biomasă 3.1 5.0%

V4e
Sistem de 
încălzire 
centralizată

0.3 0.5%

V5c

Ventilare mecanică cu recuperare 
a căldurii + umbrire exterioară + 
reducerea contributiei geamurilor 
+ reglare automată iluminat + 
climatizare îmbunătăţită: sistem 
eficient de activare de temperatură 
ridicată în beton

Cazan pe 
biomasă 7.7 12.3%

În sectorul rezidenţial din România, soluţiile cu costuri optimizate selectate pentru nZEB măresc costurile 
totale actualizate pentru clădiri noi cu 2,8% până la 11,7% comparativ cu preţurile reale de piaţă ale 
clădirilor noi. Creşterea costurilor depinde de anvelopa clădirii, de instalaţia de încălzire şi de categoria 
clădirii. Pentru clădiri de birouri creşterea costurilor totale actualizate variază de la 0,5% până la 12,3%.

Soluţiile de alimentare centralizată cu căldură pentru clădirile de locuit colective s-au dovedit a fi peste 
obiectivul privind emisiile CO2  de 3 kg CO2 /m²an în condiţiile în care contribuţia energiei din surse 
regenerabile nu a depăşit pragul de 50%, conform ipotezelor utilizate la evaluare. În cazul evaluării 
majorităţii soluţiilor contribuţia energiei din surse regenerabile nu este suficientă pentru reducerea 
emisiilor de CO2  sub limita de 3 kg CO2 /m²an. Acest lucru este determinat de eficienţa redusă a sistemelor 
de încălzire centralizată (considerată de 40% în acest studiu) şi de contribuţia scazută a energiei din surse 
regenerabile. Un studiu recent referitor la sistemele de încălzire centralizată din Romania44  arată că există 
exemple de bună practică în domeniul încălzirii centralizate ‚verzi’ care se prezintă ca opţiuni economice 
viabile. Încălzirea centralizată în Romania cu o mare pondere de energie produsă din surse regenerabile 
ar putea reprezenta soluţia cheie pentru strategia de încălzire a României, care se integrează perfect în 
contextul de creştere a performanţei energetice a clădirilor (inclusiv nZEB).

Conform recomandărilor din studiul Principii pentru nZEB45, strategia pentru sistemele de încălzire 
centralizată trebuie să fie dezvoltată în stransă legătură cu politicile din domeniul clădirilor (pentru o 
identificare mai bună a necesităţilor viitoare, pentru a modela instrumentele economice în vederea 
îndeplinirii dezideratului de durabilitate etc.). De asemenea clădirile de birouri ar trebui să fie racordate 
la reţelele de încălzire centralizată ca o soluţie de tip nZEB adiţională, deoarece acestea sunt mult mai 
flexibile cu referire la schimbarea furnizorului de energie.

Pornind de la analiza realizată anterior şi reprezentată în tabelele de la 20 până la 22 şi ţinând seama 
de costurile adiţionale şi rezultatele pentru variantele de bază fără compensare prin PV, se propun 
urmatoarele niveluri pentru a fi luate în considerare la definirea nZEB pentru Romania (Tabelul 24).

44  PWC (2011). Challenges and opportunities for the district heating system in Romania. PWC, Bucharest, Romania. Disponibil pe site-ul: www.pwc.com/
ro/en/publications/assets/assets_2011/Provocari_Oportunitati_Energie_Termica.pdf.  

45 BPIE (2011b). Principles for nearly zero-energy buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. Buildings Performance 
Institute Europe (BPIE). Disponibil pe site-ul: www.institutebe.com/InstituteBE/media/Library/Resources/Existing%20Building%20Retrofits/BPIE-
Report-Principles-for-Nearly-Zero-Energy-Buildings.pdf
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 46 Pentru mai multe detalii cu privire strategiile altor tari din Uniunea Europeana de implementare a nZEB până în anul 2020, poate fi consultat tabelul 
3 din studiul BPIE (2011). Principles for nearly zero-energy buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. disponibil 
pe site-ul www.bpie.eu

Tabelul 24: Definiţii nZEB propuse pentru România. 

Categoria 
clădirii

Cerinţe minime Anul

2016 2019 2020

Clădiri 
individuale

Energie primară [kWh/m²/an] 100 30-50

Pondere regnerabile [%] >20 >40

Emisii CO2  [kgCO2 /m²/an] <10 <3-7

Clădiri 
colective

Energie primară [kWh/m²/an] 70 30-50

Pondere regnerabile [%] >20 >40

Emisii CO2  [kgCO2 /m²/an] <10 <3-7

Clădiri de 
birouri

Energie primară [kWh/m²/an] 100 40-60

Pondere regnerabile [%] >20 >40

Emisii CO2  [kgCO2 /m²/an] <13 <5-8

Clădiri ale 
administraţiei 
publice

Energie primară [kWh/m²/an] 100 40-60

Pondere regnerabile [%] >20 >50

Emisii CO2  [kgCO2 /m²/an] <13 <5

Limitele sugerate mai sus pentru definirea nZEB în Romania sunt ambiţioase, dar accesibile având în 
vedere faptul că multe dintre soluţiile evaluate în acest studiu prezintă costuri adiţionale specifice 
actualizate de sub 5 Euro/m2/an.

Totuşi, aceste limite sunt semnificativ mai puţin ambiţioase decât cele stabilite de alte ţări din Europa 
de Vest care încearcă să realizeze până în anul 2020 clădiri noi care sunt neutre la climat, independente 
de combustibili fosili sau chiar clădiri producătoare de energie46. Pe termen lung trebuie să se asigure 
îmbunătăţirea activităţilor de proiectare a clădirilor pentru a se atinge pragul de emisii de CO2  de sub 
3 kg CO2 /m²/an (ţintind către 0 kg CO2 /m²/an), care reprezintă valoarea minimă impusă de Uniunea 
Europeană în vederea atingerii ţintelor de decarbonizare UE 2050. Astfel, defniţia nZEB ar trebui 
îmbunătăţită prin creşterea graduală a cerinţelor după 2020 şi ar putea conduce chiar până în 2030 la 
niveluri de neutru la climat. Dincolo de implementarea cerinţelor directivei 2010/31/UE, reducerea 
semnificativă a consumului de energie şi a emisiilor de dioxid de carbon aferente va avea un impact 
major asupra securităţii aprovizionării cu energie a ţării, asupra creării de noi activităţi şi locuri de muncă 
precum şi prin contribuirea la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru cetăţenii României.

Este important să subliniăm faptul că analizele financiare și energetice sunt bazate pe ipoteze foarte 
conservatoare, precum ratele actuale ale dobânzilor bancare, costurile prezente ale technologiilor 
şi materialelor precum si practicile curente din construcţia de cladiri.  De exemplu, se poate obtine o 
reducere semnificativa a costurilor dacă se optimizează geometria clădirii spre cele recomandate de către 
modelul caselor pasive. În plus, implementarea unor cerințe ambiţioase pentru clădirile din România va 
crea o piata semnificativ mai mare pentru tehnologiile din domeniul eficienței energetice și regenerabile 
si implicit la scăderi de prețuri si costuri pentru nZEB. De asemenea, evaluarea financiară a soluțiilor nZEB 
au luat în considerare ratele reale ale dobânzii de pe piața românească, respectiv 8%/an. Totuși, conform 
evoluției economice estimate, ratele dobânzilor sunt susceptibile să scadă până în 2020, atunci când, 
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conform legislaţiei europene, cerințele nZEB trebuie să devină obligatorii. Politicile suport pot lua în 
considerare, de asemenea, o subvenție potenţială a ratei dobânzii în scopul de a facilita tranziția către 
nZEB și a le face competitive cu clădirile construite conform standardelor actuale. În general, o reducere a 
ratei dobânzii poate avea un impact pozitiv în analiza financiară și poate chiar să facă profitabile investițiile 
in nZEB  , așa cum este cazul în alte ţări UE mai dezvoltate si cu standarde energetice pentru clădiri mai 
ridicate decat în Romania.

7.1. ACCESIBILITATEA SOLUŢIILOR nZEB IDENTIFICATE 
În 2011 în România, venitul lunar mediu după impozitare este de 488 € pe gospodărie, din care trebuie 
acoperite toate cheltuielile de trai, adică alimentele, energia, transportul etc. După deducerea tuturor 
cheltuielilor de trai necesare, rămâne o medie de 55 € pe gospodărie disponibilă pentru alte cheltuieli. 

Variantele calculate ca optime din punct de vedere al costului, au costuri de investiţie lunare suplimentare 
cuprinse între 26-79 €/lună/gospodărie în cazul unei clădiri de locuit individuale. Deși majoritatea 
variantelor (cu excepţia variantei cu pelete bio 3c. pentru Clădirea IND) se încadrează teoretic în intervalul 
bugetului disponibil al locuinţelor de 55€, acestea nu pot fi considerate „accesibile”. 

Cu toate acestea, analiza noastră nu a luat în considerare creşterea economică şi a venitului gospodăriei 
până în 2021. Dacă se va reduce costul tehnologiilor, nZEB-urile vor deveni mai atractive din punct de 
vedere economic. Prin urmare, este dificil de anticipat evoluţia pieţei româneşti, care ar putea fi încurajată 
prin introducerea unor politici specifice şi a unor măsuri de sprijin. 

Pe de altă parte, costurile suplimentare anuale pentru soluţiile rezidenţiale nZEB (cu o creştere între 
3,5% şi 9,6 %) nu pot fi considerate „inaccesibile”. În plus, simularea soluţiilor nZEB prevăzute în acest 
studiu a fost efectuată pe clădiri de referinţă definite conform practicilor actuale din construcţii. Prin 
utilizarea unei configuraţii geometrice îmbunătăţite, precum şi a unor tehnici de integrare mai bune, 
costurile suplimentare pot fi reduse. În plus, există două opţiuni posibile care pot fi luate în considerare. 
O primă opţiune este permiterea unui standard de referinţă mai ridicat în ceea ce priveşte emisiile de 
CO2 pentru nZEB în România. Limita maximă de 3 kg CO2 /m2/an a fost identificată ca medie UE, necesară 
atingerii obiectivelor de decarbonizare pentru anul 2050 (adică reducerea emisiilor de CO2  din sectorul 
clădirilor cu 80-90%, până în 2050). Consecinţa permiterii unui standard de referinţă mai ridicat ar fi faptul 
că celelalte ţări UE vor trebui să compenseze acest lucru prin standarde mai ambiţioase ce vor conduce la 
o cantitate maximă de emisii cu mult sub 3 kg CO2 /m2/an. Într-adevăr, aceasta este o problemă de natură 
politică, în ceea ce priveşte modalitatea de a împărţi sarcina în contextul obiectivelor UE de reducere a 
emisiilor. O altă opţiune ar fi ca guvernul român sau UE să ofere mai mult sprijin financiar (de exemplu sub 
forma subvenţiilor) pentru a permite implementarea standardelor necesare pentru atingerea nivelurilor 
nZEB. 

7.2. BENEFICII DIRECTE ŞI INDIRECTE ALE SOLUŢIILOR nZEB IDENTIFICATE
Investiţiile în clădiri mai rezistente, mai eficiente din punct de vedere energetic contribuie în mod 
substanţial la creşterea securităţii energetice, la protecţia mediului, la crearea de locuri de muncă şi la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. Contribuie de asemenea la dezvoltarea durabilă a sectorului de construcţii 
şi la industria lanţului de furnizori. În timp ce investiţiile în avans sunt relativ numeroase, iar recuperarea 
acestora durează în general mai mult decât în cazul activităţilor economice tipice, există multe beneficii 
distribuite între beneficiarii şi proprietarii clădirii, industria construcţiilor, sectorul public şi în societate în 
general. 

Beneficiile implementării nZEB sunt mult mai largi decât economisirea energiei şi reducerea emisiilor de 
CO2. Acestea pot fi sintetizate astfel:
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• Calitatea vieţii în clădirile cu consum de energie aproape zero este mult mai bună decât în clădirile 
construite conform practicilor actuale. Posibilităţile de economisire a costurilor clădirii obţinute 
printr-o proiectare adecvată şi printr-o execuţie de calitate superioară acoperă aproape în întregime 
costurile suplimentare ale anvelopei clădirii eficiente energetic. Calitatea vieţii este mai bună printr-
un confort (termic) mai bun. Clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero asigură o calitate 
bună a aerului interior. Sistemul de ventilare furnizează aer filtrat în mod continuu. O astfel de clădire 
este mai independentă faţă de condiţiile exterioare (climat, poluare a aerului etc.). Structurile cu 
grosime mare şi bine izolate oferă izolare fonică şi protectie eficientă împotriva zgomotului.

• Beneficiile pentru mediu provin din necesarul redus de energie care micsoreaza semnificativ 
impactul datorat extracţiei, producerii şi furnizării energiei asupra mediului inconjurator.

• Beneficiile pentru mediul înconjurator se datorează și îmbunătățirii calității la nivel local.
• Beneficii sociale care apar urmare a reducerii sărăciei enegetice (n.b. saracie energetica = 

imposibilitatea financiara a celor cu venituri reduse de a asigura minimum de confort termic in 
locuinta).

• Beneficii pentru sănătate rezultate din asigurarea unei calităţii îmbunătăţite a aerului interior şi a 
riscului redus de a avea încăperi reci, mai ales în cazul clădirilor ocupate de familii cu venituri reduse 
sau de persoane în vârstă.

• Beneficii macro-economice rezultate din promovarea tehnologiilor inovatoare şi crearea 
oportunităţilor de piaţă pentru tehnologiile noi sau mai eficiente şi prin asigurarea anumitor 
subvenţii pentru încurajarea proiectelor pilot şi transformarea pieţei.

• Beneficii economice private: costurile de investiţie mai mari sunt pot fi compensate prin economiile 
de energie pe durata de viaţă a clădirii (clădirile sunt caracterizate de o sebsibiltate mai redusă la 
preţul energiei şi la tulburările politice). Atunci când o cladire nouă este vândută, standardul ridicat 
poate conduce la un preţ de revânzare cu până la 30% mai mare în comparaţie cu clădirile obişnuite.

• Crearea de noi locuri de muncă generate prin dezvoltarea productiei şi a serviciilor de crestere a 
eficientei energetice şi de instalare a tehnologiilor de utilizare a energiei din surse regenerabile.

• Prin reducerea consumului de energie in cladiri, rezulta o scădere a dependenţei energetice în raport 
cu combustibilii fosili şi implicit faţă de preţurile viitoare ale energiei47. 

În studiul de faţă, abordarea utilizată la cuantificarea unor beneficii este aproximativă, prin extrapolarea 
la nivel naţional a rezultatelor obţinute pentru clădirile de referinţă. De exemplu, (economia medie de 
energie şi reducerea medie de CO2 /an) x (m2 de construcţie nouă/ an) x 30 ani (2020-2050). Astfel, în 
tabelul 25 se prezintă impactul macro economic estimativ până în anul 2050 cu referire la investiţii, locuri 
de muncă nou create (numai impact direct în sectorul construcţiilor), reducere de CO2  şi economie de 
energie.

Totuși, aceasta este o abordare conservatoare care nu ține cont de factori adiționali importanți care ar 
putea influența pozitiv efectele macro-economice. De exemplu, evaluarea potențialului de creare de noi 
locuri de muncă este făcută pe baza volumului adițional de investiții și a numărului de locuri de muncă 
din  sectorul construcțiilor. Astfel, evaluarea reflectă numai locurile de muncă adiționale care pot fi create 
la nivelul execuției și nu include locurile de muncă  induse sau indirect create în industria de furnizoare 
de materiale și echipamente sau în servicii conexe (de exemplu, în audit energetic sau în organismele 
de control). În plus, creșterea stradardelor la nivele de clădiri cu consum de energie aproape zero va 
genera o creștere a cererii pentru tehnologii noi, ceea ce va conduce implicit la  crearea de noi locuri de 
muncă în domenii mai puțin dezvoltate în acest moment precum  cele sisteme de utilizare a energiei 
regenerabile în clădiri sau pompe de căldură. Cererea pentru acest tip de activități noi pe tot cuprinsul 

47 Paroc (2012). Web page: Benefits of passive house. Disponibil pe site-ul: www.energiaviisastalo.fi/energywise/en/index.php?cat=Benefits+of+Pass
ive+House
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țării și potențialul aferent de noi locuri de muncă la nivel local nu a fost inclus în evaluarea făcută în acest 
studiu.   Prin urmare, o evaluare mai amănunțită a impactului macro-economic este foarte probabil să 
evidențieze un potențial mult mai mare de creare de noi locuri de muncă decât în acest studiu48. 

Tabel 25: Efect estimat al implementării nZEB după 2020 până în 2050

Indicator Efect

Reduceri de emisii CO2  până în 2050 6,8 Mil. t CO2 

Economii de energie cumulate până 
în 2050

40 TWh

Investiţii aditionale anuale 82 ... 130 milioane Euro

Locuri de muncă nou create 49 1 390-2 203 angajaţi cu normă întreagă

Tabelul 26 prezintă o sinteză a contribuţiilor posibile ale fiecărei variante în sectorul rezidenţial şi cel 
nerezidenţial. 

Tabelul 26: Efect estimat al implementării nZEB după 2020 până în 2050

Indicator

Sector rezidenţial Sector nerezidenţial

Clădire individuală Clădire colectivă

V3a V4a V3c V1c V2c V4b V4c V4e V5c

Reduceri anuale de 
emisii CO2  [kgCO2 /
m²an]

32.8 32.8 32.8 16.4 16.4 16.4 24.6 23.1 24.6

Reduceri de emisii CO2  
in 2050 [Mil. t CO2 ]

4.34 4.34 4.34 1.18 1.18 1.18 1.37 1.29 1.37

Economii de energie 
anuale [kWh/m²an]

181 181 181 91 91 91 165 165 165

Economii cumulate de 
energie in 2050 [TWh]

23.9 23.9 23.9 6.6 6.6 6.6 9 9 9

Investiţii adiţionale 
anuale pe m² [€/m²an]

11.9 13.6  14.8   2.2    4.1 11.2 14.6   12.9 20.1 

Inevstitii adiţionale 
anuale[Mil. €]

53 60 65 5 10 27  27 24 37 

Efectul pe piaţa 
muncii [Nr. de locuri 
de muncă noi]

893 1,023 1,111  88  165   457  461 409 635

48 Acesta este efectul estimat pe piaţa muncii, având în vedere doar impactul adiţional al industriei de administrare a lanţului de furnizori şi alte 
sectoare relevante. S-a considerat că fiecare 1 milion de Euro investit generează aproximativ 17 locuri de muncă noi, aşa cum a fost identificat în mai 
multe studii anteriore, de exemplu în studiul realizat de BPIE (2011) Europe’s Buildings under the Microscope.

49 De exemplu, investițiile adiționale si intesitatea actuala a locurilor de munca într-un sector de construcții foarte bine si relativ uniform dezvoltat în toată 
țara sau regiunea care presupune deja toate profilurile de meserii si servicii necesare , definesc cu o buna aproximare potenţialul de noi locurilor de 
muncă din sector. Totuși, în cazul în care capitalul suplimentar investit direct  în sectorul construcţiei de clădiri presupune şi dezvoltarea de noi calificări 
pe tot teritoriul țării sau regiunii pentru a putea sa furnizeze servicile solicitate (precum în cazul nZEB). În acest caz, potențialul de creare a noi locuri de 
muncă este mult mai mare decât în primul caz.
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8. FOAIE DE PARCURS PENTRU 2020 
PRIVIND IMPLEMENTAREA nZEB ÎN 
ROMÂNIA ȘI POLITICI RECOMANDATE

Pornind de la analiza situaţiei la nivel naţional şi de la rezulatatele studiului anterior referitor la definirea 
principiilor nZEB, dar şi pe baza altor studii, se pot formula o serie de recomandari cheie în vederea creării 
unei foi de parcurs pentru implementarea nZEB.

1. Pachetul de politici pentru cladiri ar trebui să cuprindă aspecte de reglementare, de facilitare şi de 
comunicare şi să fie dotat cu diferite instrumente în acest sens. Un bun exemplu de comunicare a 
politicilor este reprezentat de banca germană de investiţii KfW care a reuşit să crească nivelul de 
conştientizare în randul proprietarilor de clădiri astfel încât produsele şi mecanismele finaciare pentru 
clădiri sunt bine-cunoscute şi utilizate de bănci comerciale şi de companii de construcţii în momentul 
în care îşi anunţă ofertele. Astfel, se recomandă implementarea campaniilor de comunicare orientate, 
ca un factor cheie pentru succesul oricărei scheme.

2. Claritatea comunicării este indispensabilă având în vedere faptul că prin aceasta se oferă informaţii 
consumatorilor şi actorilor de pe piaţă cu privire la stimulentele şi măsurile disponibile pentru 
eficientizare energetică. Mai mult, este necesară consultarea publicului larg prin factorii interesaţi în 
toate etapele de implementare a politicilor în domeniul clădirilor.

3. Evaluarea impactului (ex-ante, interim si ex-post) privind politicile planificate împreună cu un mecanism 
simplu, dar eficient de monitorizare şi control sunt importante pentru a putea avea o imagine clară 
asupra măsurilor necesar a fi implementate, a riscurilor, a obstacolelor şi a beneficiilor.

4. O performaţă energetică ridicată ar trebui recompensată printr-un sprijin finaciar, de exemplu alocări 
de fonduri mai mari sau rate reduse ale dobânzii pentru credite predestinate. Aceasta este un alt 
exemplu de bune practici, provenit din alte ţări, inclusiv din exemplul KfW, menţionat anterior.

5. Factorii de decizie ar trebui să se concentreze pe programe pe termen lung pentru a furniza un cadru 
stabil şi pentru a facilita o planificare pe tremen lung a tuturor părţilor interesate.

6. Strategiile în domeniul clădirilor ar trebui să fie în conformitate cu startegiile energetice şi de mediu la 
nivel national şi european pentru a se putea asigura faptul că nu sunt afectate alte politici importante.

7. În cadrul unui stat membru, diferite instrumente trebuie să fie coordonate între ele pentru a se asigura 
succesul acestora. Un exemplu în acest sens este Obiectivul de reducere a emisiilor de carbon (Carbon 
Emission Reduction Target – CERT)50 în Marea Britanie care este în stransă legatură cu alte instrumente. 
Ar trebui să se evite intersectarea cu alte intrumente de sprijin financiar pentru a se putea oferi 
intrumente de piaţă simple şi coerente. 

8.1. REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII
Prima condiţie pentru a introduce cladiri cu consum de energie aproape zero este reprezentată de revizuirea 
reglementărilor tehnice actuale în construcţii prin dezvoltarea treptată a cerinţelor privind performanţa 
energetică precum şi aplicarea sistematică a acestora şi efectuarea controalelor privind îndeplinirea acestora. 
Legislaţia viitoare care transpune EPBD la un nivel naţional trebuie să asigure introducerea cerinţelor privind 
performanţa energetică în reglementările tehnice din construcţii. EPBD solicită de asemenea raportarea 
cerinţelor privind performanţa energetică, la consumul de energie primară, pentru a se obţine o imagine 
mai exactă a calităţii energiei şi a emisiilor de CO2 corespunzătoare. Acest lucru înseamnă de asemenea că 
prima măsură care trebuie implementată este reducerea pe cât posibil a necesarului de energie al clădirii. 

50 EuroACE (2010). Making money work for buildings: Financial and fiscal instruments for energy efficiency in buildings. Disponibil pe site ul: www.
euroace.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=133&PortalId=0&TabId=84
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În plus, EPBD solicită asigurarea necesarului de energie redus al clădirii, prin energia din surse regenerabile, 
care poate fi generată in situ sau în apropierea clădirii. Aceasta este în conformitate cu practicile actuale 
de implementare a clădirilor cu consum foarte redus de energie precum Standardul de Casă Pasivă care 
impune o limită de 15 kWh/m2/an pentru necesarul de energie pentru încălzire, în principal deoarece 
aceasta reprezintă necesarul maxim de energie care poate fi acoperit de către o pompă de căldură. Clădirile 
cu consum de energie aproape zero nu pot fi evaluate şi implementate ca fiind suma componentelor şi 
echipamentelor acestora. Clădirile cu consum foarte redus de energie trebuie proiectate pe baza unei 
metode generale pentru a minimiza diferenţele dintre performanţa energetică estimată şi cea reală şi 
investiţiile şi costurile de exploatare generale ale clădirii. Se recomandă introducerea în reglementările 
tehnice în construcţii a unei cerinţe privind contribuţia minimă a energiei din surse regenerabile . Aceasta 
este în conformitate cu Articolul 13 din Directiva 2009/28/CE. Implementarea nZEB va contribui în mod 
pozitiv la implementarea politicilor privind clădirile şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi prin 
urmare va contribui la atingerea obiectivelor UE privind energia şi schimbările climatice. 
 
Datorită consumului de energie, clădirile sunt responsabile pentru o mare parte a emisiilor de CO2. UE a 
introdus în politicile sale privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, un obiectiv obligatoriu de 20% până 
în 2020 şi obiectivul ambiţios de reducere a acestor emisii cu 80%-90% până în 2050. În timp ce necesarul de 
energie al clădirilor şi emisiile de dioxid de carbon aferente se vor reduce, iar contribuţia energiei din surse 
regenerabile va creşte, se recomandă introducerea unei cerinţe suplimentare în reglementările tehnice în 
construcţii (iniţial orientative) cu privire la emisiile de CO2 respective. 

De exemplu, în Irlanda a fost stabilit un număr minim de cerinţe atât pentru consumul de energie, cât şi 
pentru emisiile de CO2. În Marea Britanie, cerinţele privind performanţa clădirii fac referire numai la emisiile 
de CO2. Conform EPBD, certificatele de performanţă energetică trebuie să indice atât consumul de energie 
cât şi emisiile de CO2 ale unei clădiri. Prin urmare, introducerea unei limite CO2 în ceea ce priveşte emisiile de 
CO2 ale clădirii va asigura nu numai coerenţa şi integrarea cerinţelor privind mediul, energia şi clădirile, ci va 
asigura de asemenea dezvoltarea durabilă a sectorului clădirilor.

Tabelul următor prezintă situaţia actuală a reglementărilor tehnice în construcţii pentru clădirile noi din 
România şi etapele necesare pentru atingerea nivelurilor privind Clădirile cu consum de energie aproape 
zero. 

Tabelul 27: Măsuri de îmbunătăţire a reglementărilor tehnice în construcţii, în România 

Stadiul actual 1. În România există cerinţe numai în ceea ce priveşte reglementările 
tehnice în construcţii pentru clădirile noi şi nu sunt stabilite 
cerinţe globale privind performanţa energetică a clădirilor pentru 
clădirile noi şi renovări ale clădirilor existente. 

2. În România există cerinţe normative pentru elemente 
componente ale anvelopei clădirii, cu referire la nivelul de izolare 
termică şi un coeficient global de transfer termic (G). Coeficientul 
de transfer termic global, G (W/m3K), prin raportare la volumul 
total încălzit, reprezintă o cerinţă generală minimă (numai pentru 
încălzire) şi variază în funcţie de numărul de niveluri ale clădirii şi 
de indicele de compactitate al clădirii (A/V). 

Decalaje privind implementarea  1. Nu există cerinţe specifice pentru consumul de energie primară 
sau pentru emisiile de CO2. 

Ce poate fi îmbunătăţit pentru a se 
obţine implementarea nZEB?

1. Pentru asigurarea tranziţiei către nZEB, trebuie să se revizuiască 
reglementările tehnice în construcţii. Schimbările trebuie să aibă 
efect asupra structurii cadrului normativ şi a nivelului de ambiţie.

2. Ar trebui revizuită structura reglementărilor, inclusiv cerinţele 
minime privind consumul de energie finală şi primară şi emisiile CO2 
şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

3. Trebuie revizuit nivelul de ambiţie a cerinţelor. 
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Etape intermediare 1. Revizuirea nivelului de ambiţie a cerinţelor:
- Îmbunătăţirea cerinţelor pentru anvelopa clădirii,
- Reducerea consumului maxim de energie finală şi primară.

2. Adaptarea structurii reglementărilor
- Introducerea cerinţelor minime de performanţă energetică la 

nivel de consum de energie finală/primară şi a unor cerinţe, cel 
puţin orientative, pentru emisiile de CO2

- Introducerea unor cerinţe minime pentru contribuţia energiei 
din surse regenerabile sau pentru utilizarea obligatorie a 
sistemelor SRE. 

8.2. CERTIFICAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE 

În România, certificatul de performanţă energetică este obligatoriu pentru clădirile noi din anul 2007. 
Certificatul nu era obligatoriu în cazul schimbării proprietarilor şi pentru închirierea clădirilor de locuit 
existente. Certificatele de performanţă energetică se elaborează pentru clădirile de locuit colective 
renovate, şi sunt depuse la sediul Asociaţiei de Proprietari. Certificatele de performanţă energetică sunt 
obligatorii din anul 2011, la vînzarea sau închirierea unei clădiri sau părţi de clădire, creând astfel un val de 
creştere a conştientizării care poate fi folosit pentru a se insista asupra unei renovări mai intense şi asupra 
unui program de construire a clădirilor cu consum de energie aproape zero. 

Anticipând îmbunătăţirile aduse reglementărilor tehnice în construcţii, certificatele de performanţă 
energetică trebuie să fie pregătite pentru viitoarea pătrundere pe piaţă a clădirilor cu consum foarte 
redus de energie. Valorile consumului de energie din certificatele energetice trebuie să fie adaptate în 
mod corespunzător pentru a fi corelat cu consumul de energie redus, anticipat al nZEB şi să conţină 
suficiente sub-clase energetice cuprinse între 0-100 kWh/m2/ an.

Odată cu creşterea cerinţelor privind certificarea energetică a clădirii şi a capacităţii experţilor, pot apărea 
probleme de implementare. O soluţie pentru evitarea acestor probleme o reprezintă programele de 
pregătire profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, asigurându-se creşterea competenţelor 
printr-o perfecţionare continuă a acestora. 

În timp ce unele măsuri enumerate mai jos au fost deja implementate în România, trebuie reamintit 
faptul că pentru a se obţine un sistem funcţional, se recomandă îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
criterii51 :

1. Existenţa unei baze bine structurate de auditori energetici independenţi 
2. Pregătire profesională obligatorie 
3. Valabilitate limitată a atestării auditorilor energetici pentru clădiri (AEC) pentru o anumită perioadă 

şi cu posibilitatea reînnoirii (de exemplu o dată la 5 ani)
4. Monitorizarea şi controlul eficient al activităţilor AEC
5. Bază de date centrală pentru certificate de performanţă energetică, administrată la nivel naţional
6. Asigurarea inter-conectării programelor de dezvoltare a capacităţii profesionale cu campanii de 

informare şi alte instrumente de promovare.

51 Intelligent Energy Europe (2010). Compararea certificării clădirii şi instruirea auditorilor energetici în Europa. 



62 |  Implementarea Clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) în România

8.3. CREȘTERE A NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ŞI INFORMARE
La nivel local, municipalităţile şi asociaţiile acestora, precum Federaţia Autorităţilor Locale din România 
sau Asociaţia Oraşelor din România trebuie să informeze actorii de pe piaţa locală prin:

• Incurajarea cooperării între membri la diverse niveluri
• Organizarea programelor care pot facilita educaţia, schimbul de experienţă şi crearea de reţele
• Furnizarea de cursuri de formare profesională 
• Schimbul de experienţă în ceea ce priveşte cele mai bune practici 

Există încă o mare necesitate de a aduce în atenţia publică eficienţa energetică a clădirilor din România. 
De aceea este recomandat ca toate instrumentele să fie însoţite de campanii de informare. 

În plus, comunicarea între nivelurile naţional şi local trebuie să fie îmbunătăţită , pentru a se obţine o 
corelare eficientă între Planurile Naţionale de Acţiuni (pentru eficienţa energetică şi utilizarea energiei 
din surse regenerabile şi clădiri) şi strategiile locale şi, după caz, Planurile de Acţiuni pentru Energie si 
Dezvoltare Durabilă. 

Cu toate acestea, este la fel de importantă defragmentarea informaţiilor existente şi întărirea atribuţiilor de 
control prin întărirea responsabilităţilor acestora şi prin dezvoltarea unora noi. Prin urmare, este necesară 
crearea unor puncte de informare la nivelul autorităţilor locale şi unor agenţii energetice dispuse să ofere 
recomandări şi consultanţă de specialitate proprietarilor de clădiri şi factorilor interesaţi, cu privire la 
metodele adecvate de implementare a cerinţelor privind clădirile, într-o manieră eficientă economic şi 
utilizând toate instrumentele de sprijin financiar existente. 

8.4. SPRIJIN FINANCIAR ŞI CREȘTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 
Noile reglementări tehnice trebuie să fie însoţite întotdeauna de scheme de sprijin financiar, de programe 
de formare a capacităţii administrative şi de campanii de informare. 

Pentru implementarea cu succes a nZEB după 2020, trebuie luată în considerare interacţiunea diferitelor 
instrumente politice. Trebuie introdusă în cadrul normativ o schemă financiară (de exemplu Ordonanţa 
de Economisire a Energiei – EnEv din Germania), însoţită de către o campanie amplă de promovare, care 
să determine conştientizarea în rândul proprietarilor de clădiri. Sprijinul financiar, în special, trebuie luat 
în considerare în cazul clădirilor de locuit individuale, unde efortul financiar este mai mare decât în cazul 
celorlalte două tipuri de clădiri. 

Pentru maximizarea beneficiilor şi pentru a contribui la schimbarea comportamentului societăţii, 
responsabilii pentru elaborarea politicilor trebuie să evite soluţiile pe termen scurt şi să se concentreze 
pe programele strategice pe termen lung.  

Barierele actuale de pe piaţă, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor 
trebuie să fie identificate şi eliminate pentru a permite o implementare facilă a clădirilor cu consum redus 
de energie. 
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În procesul elaborării noilor politici, primul pas care trebuie făcut este o analiză a decalajelor în ceea ce 
priveşte:

• eficienţa energetică şi măsurile şi tehnologiile privind energia din surse regenerabile pentru 
sprijinirea politicilor

• barierele existente care trebuie depăşite 
• tipuri eficiente de instrumente economice
• nivelul necesar de sprijin economic 
• instrumente auxiliare de finanţare, necesare asigurării funcţionalităţii activităţilor de finanţare.

Schemele financiare au ca obiectiv încurajarea dezvoltării pieţei şi au ca scop obţinerea unui impact pe 
termen lung, peste durata măsurii de sprijin specifice. Pentru a se asigura eficienţa diferitelor instrumente 
care urmează a fi introduse pe piaţă (a se vedea Figura 11) este necesară o analiză atentă pentru o mai 
bună înţelegere a interacţiunii acestora. 
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Figura 11: Interacţiunea diferitelor instrumente de politică 

Pe baza celor mai bune practici existente, există câteva recomandări care trebuie luate în considerare în 
momentul introducerii sau dezvoltării schemelor financiare existente:

1. Trebuie efectuată o analiză detaliată a decalajelor financiare, pentru a se determina măsurile eficiente 
energetic, optime din punct de vedere al costurilor şi pentru sprijinirea noilor tehnologii de utilizare 
a surselor regenerabile. 

2. Schemele financiare sunt elemente cheie în implementarea cu succes a nZEB. Subvenţiile şi 
împrumuturile preferenţiale sunt cele mai utilizate tipuri de instrumente şi, pe baza datelor 
disponibile, acestea sunt de asemenea cu cel mai mare succes şi eficiente din punct de vedere al 
costurilor. Sprijinul financiar trebuie să fie evaluat cu atenţie pentru a se evita nivelurile de stimulare 
prea ridicate sau prea reduse. Acestea pot fie să încetinească pătrunderea pe piaţă (prin determinarea 
unei dependenţe puternice de stimulente) sau să nu stimuleze în mod corespunzător pătrunderea 
pe piaţă prin lipsa compensaţiilor adecvate pentru costurile suplimentare. În cazul împrumuturilor, 
se pare că există o corelaţie între nivelurile de absorbţie şi cele privind rata dobânzii, adică atunci 
când rata dobânzii scade, cererea se măreşte. O rată scăzută a dobânzii funcţionează ca un stimulent, 
fiind considerat cel mai important factor. Un exemplu în acest sens este Fondul de Modernizare 
Termică din Polonia52.
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52 Euro ACE (2010): Furnizarea de sprijin financiar pentru clădiri: Instrumente financiare şi fiscale pentru eficienţa energetică a clădirilor. Disponibil la: www.
euroace.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&Entryld=133&Portalld=0&Tabld=84
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3. Pentru a se reduce deficitul de finanţare, trebuie luate în considerare toate opţiunile disponibile, 
precum Schemele de Investiţie Verzi elaborate prin vânzarea surplusului de alocări CO2 conform 
schemelor ETS, schemele de finanţare disponibile ale Instituţiilor Internaţionale de Finanţare, liniile 
dedicate în acest scop ale Băncilor de Investiţii Europene, şi în special Fondurile Structurale. 

4. Rezultatele unui studiu efectuat de către Reţeaua Baltică de Eficienţă Energetică (BEEN), inclusiv 26 
de parteneri din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Germania, Rusia şi Belarus a dezvăluit faptul că 
factorul decisiv pentru succesul unui program de împrumut îl reprezintă accesibilitatea acestuia; 
depinzînd în mare măsură de durata împrumutului. Pentru reuşita implementării unui program de 
împrumut este important să se ofere împrumuturi pe termen lung care să determine încadrarea 
costurilor de capital (lunare) în venitul net disponibil al investitorilor/proprietarilor. Cu toate că 
fezabilitatea economică depinde de rata dobânzii, aceasta are o influenţă mai redusă asupra 
accesibilităţii decât durata împrumutului53.

5. Aplicaţiile complexe şi procedurile tranzacţionale pot avea un efect negativ asupra adoptării unui 
anumit instrument. Este necesară crearea unor instrumente financiare uşor accesibile, dar eficiente, 
evitând organismele intermediare care nu sunt necesare în lanţul financiar şi costurile suplimentare 
nejustificate.

Pentru maximizarea beneficiilor clădirilor eficiente energetic şi alimentate cu energie din surse 
regenerabile, este necesară sprijinirea dezvoltării industriilor locale de lanţuri de furnizori şi de servicii. 
Închiderea ciclului economic din ţară va multiplica de la sine beneficiile macroeconomice. Obiectivul ar 
trebui să fie efectuarea celui mai mare profit de investiţii la nivel local. Aceasta va determina crearea de 
locuri de muncă durabile şi de venituri fiscale suplimentare pentru bugetul public. Tabelul 28 prezintă o 
sugestie privind modul de îmbunătăţire a schemelor financiare existente pentru clădire. 

Tabelul 28: Măsuri viitoare pentru îmbunătăţirea schemelor de suport financiar din România 

Stadiul actual 1. Proiectele de încălzire cu utilizarea SRE sunt sprijinite 
prin Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare 
regională cu privire la utilizarea resurselor de energie 
din surse regenerabile şi prin programul Fondului 
Naţional pentru Mediu pentru dezvoltarea SRE

2. Programul CASA VERDE, focalizat pe încălzirea spaţiilor 
şi instalaţiile de preparare a apei calde de consum 
menajer care utilizează SRE

Decalaje în implementarea nZEB 1. Lipsa unor pachete de politici globale 
2. Nu există un program pe termen lung pentru clădirile 

noi
3. Nu există un mecanism specific de promovare a 

SRE – H&C (încălzire şi răcire) cu excepţia existenţei 
co-finanţării unor proiecte din cadrul unor programe 
precum Fondurile Structurale Europene sau Fondul 
pentru Mediu. 

4. PNAER elaborat la mijlocul anului 2010 nu a pus 
suficient accent pe utilizarea biomasei, deşi potenţialul 
de biomasă este ridicat, iar biomasa utilizată pentru 
încălzire se aşteaptă a fi principalul factor de contribuţie 
la cota de energie din surse regenerabile de 24% la 
nivelul anului 2020. 

53 Boermans, T. Grözinger, J. (2011). Economic effects of investing in energy efficiency in buildings – the BEAM2 Model - Cohesion policy investing in 
energy efficiency in buildings (Efectele economice ale investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor – Modelul BEAM2. Politica de coeziune investind  în 
eficienţa energetică a clădirilor). Ecofys. Disponibil la: ec.europa.eu/regional_policy/conferences/energy2011nov/index_en.cfm 
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Ce poate fi îmbunătăţit pentru a se 
obţine implementarea nZEB?

1. Crearea de instrumente financiare/fiscale pentru 
EE (eficienţa energetică) şi SRE (energia din surse 
regenerabile) în clădirile noi care să includă un 
pachet global de politici şi care să includă elemente 
de reglementare şi de comunicare. 

2. Să asigure accesibilitatea măsurilor privind eficienţa 
energetică (eliminarea barierelor):

- Împrumuturi 
- Alocări de fonduri
3. Să faciliteze utilizarea tehnologiei din surse 

regenerabile prin eliminarea barierelor existente şi 
prin introducerea schemelor de sprijin pe piaţă (de 
exemplu tarifele fixe) pentru:

- utilizarea tehnologiilor locale (sprijin financiar, 
transfer de cunoştinţe)

- importul de tehnologii (după caz) din alte ţări UE

Etape intermediare 1. Realizarea unei analize detaliate a decalajelor pentru 
a se stabili:

- care sunt cele mai bune măsuri EE şi tehnologii de 
sprijin SRE

- ce tip de bariere există 
- ce tip de instrumente sunt cele mai potrivite 

pentru depăşirea barierelor 
- nivelul de sprijin necesar 
- ce instrumente auxiliare sunt necesare pentru 

realizarea activităţilor de finanţare 
- modalitatea de depăşire a limitelor de buget 

pentru programele de sprijin 

8.5. DEZVOLTAREA PIEŢEI 
O condiţie importantă pentru obţinerea unei pieţe a energiei liberalizate şi pentru pătrunderea pe piaţă a 
energiei eficiente şi din surse regenerabile este reducerea treptată a subvenţiilor pentru preţurile energiei. 
În acelaşi timp este importantă elaborarea unor politici de sprijin pentru protecţia socială. 

O altă condiţie importantă pentru succesul tranziţiei la nZEB este sprijinirea implementării unor tehnologii 
noi pentru a face faţă creşterii anticipate a cererii. 

Cele mai populare surse de energie utilizate în prezent în clădirile din România sunt sistemele de 
utilizare termică a energiei solare. Potrivit barometrului de energie din surse regenerabile EurObserv’ER54  
captatoarele termice solare instalate în total în 2010 în România au fost de aprox. 144.000 m2 cu o capacitate 
termică în jur de 101 MWhth. Industria utilizării termice a energiei solare din România a raportat pentru 
anul 2010 o cifră de afaceri de 20 milioane euro şi crearea a 250 de locuri de muncă directe şi indirecte. 

Sistemele fotovoltaice (PV) şi pompele de căldură sunt utilizate în prezent la scară foarte redusă în clădiri 
(sub 1%). Puterea electrică PV totală instalată în 2010 a fost de aprox. 1,9 MWp. din care 1,3 MWp reprezintă 
capacitatea conectată la reţea şi 0,6MWp în afara reţelei55. Valoarea de 1,3 MWp a fost instalată în 2010. 
Acesta poate fi un semn promiţător care indică faptul că piaţa PV ar putea avea o absorbţie rapidă în 
următorii ani. 

54 EurObserv’ER (2011): Situaţia energiei regenerabile în Europa.  Raportul EurObserv’ER din 2011 este disponibil la: www.energies-renouvelables.org/
observer/stat_baro/barobilan/barobilan11.pdf

55 Idem 52
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În general, utilizarea tehnologiilor de energie din surse regenerabile în clădiri nu este încă o practică 
obişnuită în România. Principalul motor pentru  instalarea tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de 
energie în clădiri este schema de sprijin din Programul „Casa Verde”. 

În România, 20% din toate clădirile noi au sisteme de ventilare mecanică56. Cu toate acestea, nu sunt 
disponibile informaţii cu privire la implementarea pe piaţă a sistemelor de ventilare mecanică cu 
recuperarea căldurii. În general trebuie să menţionăm că există date insuficiente cu privire la utilizarea 
materialelor de izolare termică, a ferestrelor eficiente şi a centralelor termice cu pelete. 

Drept urmare, pieţele aparent puţin dezvoltate pentru tehnologiile eficiente şi regenerabile trebuie 
dezvoltate în mod semnificativ pentru a pregăti tranziţia către nZEB. Conform estimărilor Ecofys, 
implementarea nZEB va necesita un nivel mai mare de pătrundere pe piaţă a sistemelor de ventilare 
mecanică prevăzute cu recuperare a căldurii, a unor materiale de izolare termică îmbunătăţite şi ferestre 
triple. Aceeaşi cerere de piaţă este prevăzută pentru pompele de căldură, centrale termice cu pelete şi 
sistemele PV (Tabelul 29).  

Table 29: Comparison of actual market and demand for new technologies

Materiale 
de izolare

Sisteme de  
ventilare cu 
recuperarea 

căldurii

Ferestre 
triple

Pompe 
de 

căldură

Centrale 
termice cu 

pelete

Sisteme 
termice 
solare 

PV

Nivelul 
actual de 
dezvoltare 
al  pieţei 

nu există 
date 

disponibile
Foarte mic

Foarte 
mic

Foarte 
mic

Foarte mic
Conform 

cererii 
Foarte 

mic

Cererea 
de nZEB în 
procente 

100% 100% 100% ~50% ~50% >15% >75 %

Nivelul 
cerut de 
dezvoltare 
a pieţei  

Nu există 
date

Foarte ridicat
Nu există 

date
Foarte 
ridicat

Nu există 
date

normal
Foarte 
ridicat

8.6. INTEGRAREA POLITICILOR PRIVIND CLĂDIRILE ÎN SFERA MAI LARGĂ A ENERGIEI, SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE ŞI A POLITICILOR LOCALE 

Pentru a se reduce costurile de tranziţie catre cladiri cu consum de energie aproape zero, se recomandă 
armonizarea politicilor privind clădirile cu alte politici locale complementare, în special cu strategiile de 
alimentare cu căldură în sistem centralizat. Acest studiu ilustrează că acest tip de furnizare a energiei 
termice poate contribui în mod semnificativ la reducerea costurilor pentru implementarea nZEB în 
condiţiile în care contribuţia energiei din surse regenerabile va creşte peste 50%. Politicile coerente 
privind clădirile, sursele regenerabile şi încălzirea în sistem centralizat pot contribui în mod semnificativ 
la stimularea dezvoltării industriilor locale ale lanţului de furnizori, la crearea de noi locuri de muncă şi la 
îmbunătăţirea generală a standardului de viaţă şi a bunăstării. 

56 Litui, A. (2010). Tipuri de sisteme de ventilaţie în anumite ţări UE. Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Încălzire, Ventilaţie şi Aer Condiţionat (REHVA). 

Disponibil la: www.rehva.eu/en/496.ventilation-system-types-in-some-eu-countries
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8.7. EDUCAREA ŞI CALIFICAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
Tranziţia către clădirile cu consum foarte redus de energie va fi mai dificilă şi mai costisitoare fără 
adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a competenţelor forţei de muncă din sectorul construcţiilor. 
Planul de învăţământ de bază trebuie adaptat atât pentru muncitori cât şi pentru personalul cu studii 
superioare implicat în diversele etape ale planificării, proiectării şi realizării unei clădiri. În plus, trebuie 
introduse scheme de învăţare pe întreg parcursul vieţii pentru a se asigura corelarea cu noile activităţi, 
procese şi tehnologii. 

În prezent nu există un sistem complet coerent pentru a se asigura calificarea forţei de muncă în 
construcţii care să aibă ca obiectiv tehnologiile de eficienţă energetică sau de utilizare a energiei 
din surse regenerabile. Proiectul BUILD UP Skills România (ROBUST), parte a acţiunii BUILD UP Skills 
a Programului Energie Inteligentă Europa (IEE) (30 de ţări UE) are ca obiectiv dezvoltarea unei foi de 
parcurs la nivel naţional pentru calificarea forţei de muncă din sectorul construcţiilor, inclusiv educaţia 
iniţială şi pregătirea profesională continuă. 

Principalele decalaje identificate până în prezent57 sunt în general de natură calitativă şi se referă la 
necesitatea tot mai mare de aplicare a tehnologiilor relevante. În general, se poate observa o reducere 
din ce în ce mai mare a numărului de muncitori calificaţi din sectorul construcţiilor. 

Pentru instalatorii SRE, trebuie să se definitiveze până la sfârşitul lui 2012 un sistem de certificare sau 
scheme de calificare echivalente (ca măsură obligatorie conform Directivei 2009/28/CE). Auditorii 
energetici pentru clădiri trebuie să participe la programe de pregătire profesională şi trebuie de asemenea 
să fie atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Ministerul este responsabil pentru 
condiţiile şi procedurile de evaluare tehnică şi profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, 
inclusiv pentru cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de auditare energetică de de certificare 
a performanţei energetice a clădirilor şi pentru implementarea unui sistem de control eficient pentru 
certificatele de performanţă energetică şi rapoartele de inspecţie elaborate. 

În prezent, în România există un singur proiectant de case pasive acreditat, conform Institutului de Case 
Pasive din Darmstadt. În concluzie, România are încă nevoie de un sistem de formare a competenţelor. 

8.8. PUNERE ÎN APLICARE ȘI ÎNDEPLINIRE 
Pentru a justifica cheltuielile publice şi pentru evaluarea impactului şi a eficienţei politicilor din punct 
de vedere al costurilor, este necesară prevederea chiar de la început a unui mecanism de monitorizare şi 
evaluare privind construcţia de clădiri noi58. 

În prezent nu există informaţii clare cu privire la îndeplinirea acestor cerinţe în sectorul clădirilor din 
România. În general, procesul de autorizare prevede ca documentaţia de proiectare să fie respectată în 
timpul implementării. Cu toate acestea, practica arată că rezultatul nu este întotdeauna în conformitate 
cu planul iniţial. Motivul este dat deseori de o reducere neaşteptată a bugetului sau pur şi simplu 
executarea necorespunzătoare a detaliilor/îmbinărilor (punţi termice), determinând valori care nu mai 
sunt în conformitate cu cerinţele minime de performanţă termică. Dacă o clădire este construită fără 
autorizaţie sau prin încălcarea prevederilor autorizaţiei eliberate, autorităţile cu atribuţii de inspecţie pot 

57 Identificarea finală a barierelor şi decalajelor trebuie să fie efectuată în cadrul raportului privind stadiul actual, elaborat în vara anului 2012.

58 EuroACE (2010). Finanţarea clădirilor: Instrumente financiare şi fiscale pentru eficienţa energetică a clădirilor. Disponibil la: www.euroace.org/

DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&Entryld=133&Portalld=0&Tabld=84
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ordona demolarea părţilor care nu sunt în conformitate cu autorizaţia sau care au fost construite fără 
aceasta. Amenda care trebuie achitată este de cca. 2300 €. 

8.9. ROLUL EXEMPLAR AL SECTORULUI PUBLIC 
Sectorul public trebuie să conducă prin puterea exemplului şi în ceea ce priveşte implementarea nZEB în 
România. Capacitatea de a coordona poate fi demonstrată prin implementarea din timp a nZEB (solicitată 
prin EPBD revizuită) dar şi prin îmbunătăţirea cadrului legal privind achiziţiile publice pentru clădirile 
cu consum foarte redus de energie atât în cazul renovării cât şi al realizării/închirierii unei construcţii 
noi. Politicile ambiţioase pentru sectorul public trebuie să aibe ca obiectiv eficienţa clădirilor cu consum 
redus de energie şi în acelaşi timp să urmărească reducea costurilor aferente energiei ale administraţiei 
publice. Acestea vor oferi condiţii de muncă mai bune pentru angajaţii sectorului public şi în cele din 
urmă vor ajuta sectorul de construcţii să aplice noi tehnici şi tehnologii de construcţie. 

8.10. CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ŞI PROIECTE DEMONSTRATIVE
Cercetarea şi inovarea în domeniul tehnologiilor de eficienţă energetică şi de utilizare a energiei din 
surse regenerabile trebuie să fie sprijinite. Investiţiile în cercetare nu numai că vor multiplica beneficiile 
economice la nivel naţional, ci vor conduce la creşterea nivelului de competitivitate al factorilor interesaţi 
la nivel naţional, regional şi european. 

În cele din urmă, dar nu mai puţin important, va fi necesară implementarea unor proiecte demonstrative cu 
vizibilitate ridicată, focalizate de clădirile cu consum foarte redus de energie. Este necesară demonstrarea 
eficienţei noilor tehnologii şi a accesibilităţii acestora. 

8.11. FOAIE DE PARCURS PENTRU 2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA CLĂDIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE 
APROAPE ZERO ÎN ROMÂNIA 

În capitolul anterior s-a evidenţiat faptul că eforturile financiare adiţionale implicate de trecerea la 
construirea unor clădiri cu consum de energie aproape zero sunt posibile dacă se utilizează măsuri 
politice adecvate. Prin îmbunătăţirea izolării termice a cladirilor noi şi prin creşterea contribuţiei utilizării 
surselor regenerabile la consumul de energie al clădirii, implementarea clădirilor cu consum de energie 
aproape zero în România poate genera beneficii macro-economice şi sociale. 

Există mai multe beneficii atât pentru societate cât şi pentru mediul de afaceri. Cu toate acestea, este 
necesară o acţiune concertată pentru asigurarea unei transformări eficiente economic şi durabile a 
pieţei precum şi pentru a se dezvolta politici adecvate şi pentru a creşte capacitatea instituţională. Este 
foarte important să se demareze imediat pregătirea unei foi de parcurs pentru impementarea nZEB, pe 
baza unei consultări publice de mare anvergură cu toate părţile interesate şi corelată cu o camapnie 
de informare continuă. Elaborarea unei foi de parcurs pentru politici şi anunţarea tuturor măsurilor 
planificate în timp va oferi mediului de afaceri şi pieţei previzibilitatea necesară pentru a-şi putea adapta 
practicile la cerinţele următoare.

Pentru a sprijini aceste eforturi nationale, studiul de faţă propune o foaie de parcurs pentru pentru 
implementarea nZEB până în anul 2020 (prezentata in anexa), care ţine seama de îmbunătăţirile necesare 
la nivel politic, la nivelul reglementărilor tehnice în construcţii, al capacităţii administrative, al certificării 
performanţei energetice, al calificării forţei de muncă, al informării publicului şi al cercetării. 
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În vederea obţinerii unei tranziţii coerente şi durabile, toate măsurile propuse trebuie să fie implementate 
în paralel. Acestea sunt corelate între ele şi asigură o consistenţă în ansamblu a pachetului de implementare 
propus, încercând în acelşi timp să păstreze un echilibru între cerinţele ridicate şi politicile de susţinere. 
Utilizarea de jumătăţi de măsură conduce la un proces lung şi ineficient al oricărei transformări a pieţei, 
aducând totodată şi o povară suplimentară pentru societate şi economie. 
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FOAIA DE PARCURS 2020 PENTRU IMPLEMENTAREA 
nZEB ÎN ROMÂNIA
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ANEXA I
SCHIŢELE CLĂDIRILOR DE REFERINŢĂ DEFINITE 

Clădire de referinţă nr. 1: Clădire de locuit individuală (IND)

Figura A1: Faţadele Vest (stânga) şi Sud (dreapta) ale clădirii de locuit individuale din România 

Figura A2: Planul suprafeţei (parter) clădirii de locuit individuale din România
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Clădire de referinţă nr. 2: Clădire de locuit colectivă (Bloc)

Figura A3: Faţadele Nord şi Sud ale clădirii de locuit colective din România 

Faţadele Nord şi Sud 

Faţadele Est şi Vest

Figura A4: Faţadele Est şi Vest ale clădirii de locuit colective din România 
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Figura A5: Planul standard al etajelor cu suprafeţele simulate ale Clădirii de locuit colective din 
România  

Planul etajelor ilustrează cele patru zone simulate pentru Clădirea de locuit colectivă. Zona centrală cu 
scări (Z5_STAIRS) şi cele patru zone ale apartamentelor orientate fie spre Nord, Est, Sud şi Vest (Z1_N_
APART. Z2_E_APART. Z3_S_APART. Z4_W_APART). Toate zonele sunt dispuse pe şase etaje. 
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Clădire de referinţă nr. 3: Clădire de birouri

Figura A6: Faţada Nord a clădirii de birouri din România 

Figura A7: Faţada Est a clădirii de birouri româneşti 

FACADE EAST

FACADE NORTH
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FACADE SOUTH

Figura A8: Faţada Sud a clădirii de birouri româneşti 

Figura A9: Faţada Vest a clădirii de birouri româneşti 

FACADE EAST
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Figura A10: Planul etajelor cu suprafeţele simulate clădirii de birouri româneşti  

Planul etajelor ilustrează cele şapte zone luate în considerare pentru simulare. Numărând de la A la G, a 
doua parte a denumirii indică numărul de planşee cuprinse în zonă, urmate de orientare şi de destinaţia 
principală. Acest lucru înseamnă că partea de Est are 3 etaje cu o terasă de acoperiş, iar partea de Vest are 
5 etaje cu două zone haşurate cu gri, care formează etajul trei, cu un procent al clădirilor de aproape 100% 
(F_1_N_OFFICE. G_1_S_OFFICE). 
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