
In data de 30 Noiembrie 2016 Comisia Europeana a publicat o 

serie de propuneri legislative europene pe teme energetice in 

cadrul pachetului „Energiei Curate pentru toti Europenii”. 

Pachetul acopera eficienta energetica, energia regenerabila, 

piata energiei electrice, regulile de guvernare si consum din 

cadrul Uniunii Energetice. 

Acest document analizeaza elementele din cadrul pachetului 

legislativ al Comisiei Europene ce isi propun indeplinirea acestei 

viziuni si sublinierea aspectelor ce lipsesc si trebuie abordate 

prin negocieri de ordin legislativ cu Parlamentul si Consiliul 

European. Documentul este elaborat pe baza rezumatului BPIE 

„9 Cai pentru ca Directiva performantei energetice a cladirilor sa 

devina mai eficienta”. 

Acest pachet legislativ este o oportunitate, ce se iveste odata la 

10 ani, pentru a propulsa Uniunea Europeana spre crearea unui 

stoc de cladiri eficiente si sustenabile cu un viitor asigurat. 

Pachetul trebuie sa sprijine cetatenii, proprietari si chiriasi, in a 

lua deciziile corecte pentru cladirile unde traiesc si lucreaza, de a 

genera mai multa transparenta legata de performanta 

energetica a cladirilor, despre indicatorii de confort si 

permiterea accesului la o finantare corecta si eficienta. 

Viziunea Europeana trebuie sa sprijine un stoc de cladiri cu 

emisii de carbon reduse, sanatoase, confortabile, accesibile, 

sustenabile cu un necesar minim de energie, aprovizionate din 

surse de energie regenerabila si integrate inteligent intr-un 

sistem energetic flexibil si cu emisii reduse de carbon. 

Global, chiar daca sunt elemente interesante in pachetul 

legislativ, cum ar fi introducerea de dispozitii legate de 

indicatorii de „inteligenta” pentru a proteja consumatorii 

vulnerabili si masuri legate de parghiile financiare, propunerile 

cuprinse in pachet nu incurajeaza, din pacate, necesitatea de 

renovari termice majore intr-un numar mai mare. Incurajarea 

activitatilor de renovare presupune realizarea unui echilibru 

intre elaborarea unor instrumente de stimulare a pietii eficientei 

in cladiri si definirea cerintelor obligatorii pentru performante 

energetice imbunatatite ale cladirilor publice si comerciale. 

Aceasta inseamna dezvoltarea de instrumente, cum ar fi 

elaborarea de foi de parcurs  individualizate pentru renovarea 

cladirilor, pentru o informare mai buna si incurajarea 

proprietarilor de a investi in propria cladire, dar si extinderea 

legislatiei existente in sensul obligativitatii renovarii tuturor 

cladirilor publice, nu numai a cladirilor detinute de autoritatile 

centrale.  

Rolul cladirilor in tranzitia catre un sistem energetic sustenabil si 

sigur trebuie recunoscut si sprjinit in toate legile cuprinse in 

pachet, nu numai in Directiva de Performanta Energetica a 

Cladirilor (EPBD) si Directiva de Eficienta Energetica (EED), dar si 

in Directiva de promovare a Energiei Regenerabile (RED), alaturi 

de pachetul legislativ destinat pietii energiei electrice si 

consumatorilor. 

Tabelul urmator sintetizeaza continutul principalelor propuneri 

cuprinse in pachet si ceea ce noi consideram ca lipseste pentru 

obtinerea obiectivelor cheie: 

In rezumat 

[1] BPIE, “9 Ways To Make The Energy Performance Of Buildings Directive More Effective,” 2016. [Online]. Accesibil numai in limba engleza: http://bpie.eu/wp-
content/uploads/2016/08/EPBD-paper_Eng.pdf 
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Continute in propunerile existente  

Stimularea 

renovarilor 

majore 

Oferirea unei 

viziuni pe 

termen lung  

Continuarea strategiilor nationale de renovare pentru realizarea 

obiectivelor pe termen lung la nivelul anului 2050 cu etapa 

intermediara in anul 2030. (EPBD) 

Strategiile nationale de renovare sunt continute in actuala Directiva 

de Eficienta Energetica.  

O viziune concreta a Uniunii Europene pentru cladiri in anul 

2050. (EPBD) 

O indrumare clara a continutului si a dezvoltarii strategiilor 

nationale de renovare ( inclusiv printr-o suita de politici, prin 

mobilizare de fonduri pentru investitii in domeniu si prin luarea 

in considerare a deteriorarii stocului de cladiri). (EPBD) 

O metodologie clara pentru masurarea progresului in 

implementarea strategiilor de renovare. (EPBD) 

Continuarea strategiilor nationale de renovare dupa anul 2020. 

(EPBD) 

Continuare a obligativitatii renovarii anuale a 3% din cladirile detinute 

de autoritatile centrale. (EED) 

Tinte pe termen lung a renovarilor sa fie in linie cu tintele 

ambitioase stabilite pentru toate cladirile noi, adica un consum 

“aproape zero energie”. (EPBD) 

Stabilirea de cerinte minime de performanta energetica pentru 

cladiri publice si comerciale, iar renovarile aplicate acestor cladiri 

sa atinga aceste cerinte. (EPBD) 

“Tipuri de actiuni’’ pentru valorificarea oportunitatilor derivate 

din renovari. (EPBD) 

Certificatele de performanta energetica adaptate sa indrume 

proprietarii de cladiri pentru a planui corect, finanta si 

implementa renovarari majore, devenind astfel pasapoarte 

individuale de renovare a cladirilor. (EPBD)  

Extinderea obligatiilor legate de renovarea cladirilor detinute de 

autoritatile centrale la toate cladirile publice. (EPBD) 

Asigurarea 

viitorului 

cladirilor  

Indicator de ‘’inteligenta’’. (EPBD) 

Cerinte de infrastructura pentru vehicule electrice. (EPBD) 

Cerinte de sistem de monitorizare a energie si automatizare ca 

alternativa la inspectiile prevazute in legislatie. (EPBD) 

Definitia asigurarii cererii (piata interna in Directiva destinata energiei 

electrice). 

Cerinte pentru a permite consumatorilor sa participe la asigurarea 

cererii (piata interna din cadrul Directivei destinate energiei electrice). 

Drepturile consumatorilor si comunitatilor de a livra si folosi energia 

electrica produsa din surse proprii. (RED) 

Eficienta energetica sa fie primul dintre indicatorii de 

‘’inteligenta”. 

Abordarea eficientei energetice sa fie prioritara in cuprinsul 

intregii legislatii din pachet. 

Recunoasterea cu prioritate a rolului cladirilor in legislatia 

destinata pietii de energie electrica. 

Reflectarea conceptului de  cladiri “inteligente’’ in definirea 

cladirilor cu un consum ‘’aproape zero energie’’. (EPBD) 

Prevederi legate de promovarea si folosirea stocarii energiei. 

(EPBD) 

Masurile pentru combaterea „saraciei energetice” trebuie sa fie 

incluse in strategiile nationale de renovare. (EPBD) 

Prevederi pentru protejarea consumatorilor vulnerabili de cresterea 

preturilor. (piata interna din cadrul Directivei destinate energiei 

electrice) 

Politicile adaptate si dedicate promovarii renovarilor majore a 

locuintelor reprezinta solutii pe termen lung pentru atenuarea 

„saraciei energetice” si protejarea consumatorilor vulnerabili. 

(EPBD)  

Protejarea 

consumatorilor 

vulnerabili  

Completari necesare 
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Armonizarea cerintelor la nivel de Uniunea Europeana pentru 

expertii autorizati si auditori. (EPBD) 

Control de calitate a CPE-urilor. (EPBD)  

„Plan de cooperare sectoriala privind expertiza’’ in sectorul de 

constructii (Accelerarea energiei curate in cladiri - Comunicare)  

Stabilirea unui cadru de finantare a eficientei energetice 
pe termen lung in vederea atingerii obiectivelor pentru 2030 
facilitand finantarile publice si private precum si o suita de alte 
masuri ( ex. proceduri standard, credite adaptate eficientei 
energetice, imbunatatirea conditiilor de creditare si contractele de 
performanta energetica). (EPBD) 

  

Includerea de masuri cu termene precise sub auspiciile 
comunicarii asupra accelerarii comunicarii implementarii energiei 
curate in cladiri. (EPBD) 

  

Finantarea 

imbunatatirii 

performantelor 

energetice  

Continute in propunerile existente  Completari necesare 

Mecanisme nationale ( cumul de proiecte pentru reducerea 

riscurilor, stimularii investitiilor private si abordarea barierelor 

ridicate de piata) pentru sprijinirea investitiilor ce trebuie incluse 

in strategiile nationale de renovare. (EPBD) 

Conexiunea stimulentelor financiare cu  utilizarea CPE-urilor. 

(EPBD) 

Sprijinirea folosirii mai eficiente a fondurilor publice prin 

dezvoltarea de modele financiare, platforme si sabloane. 

(Accelerarea energiei curate in cladiri - Comunicare) 

Imbunatatirea asistentei pentru dezvoltare si cumulare de 

proiecte. (Accelerarea energiei curate in cladiri - Comunicare) 

Sprijinirea imbunatatirii intelegerii riscurilor si beneficiilor a 

investitiilor din domeniul eficientei energetice prin lansarea unei 

Platforme de Eficienta Energetica dedicata reducerii riscurilor in 

acest tip de investitii (DEEP). (Accelerarea energiei curate in cladiri 

- Comunicare)  

 

Includerea in calculul costului optim a beneficiilor multiple. (EPBD) 

Acceptarea unei marje cat mai mici de abatere de la abordarea 

metodologiei costului optim. (EPBD) 

Corelare clara intre cerintele minime de folosire a surselor de 

energie regenerabila si calculul costului optim, dar asigurand intai 

reducerea consumului energetic in linie cu abordarea prioritara a 

eficientei energetice. (EPBD)  

Elaborarea bazelor de date ce trebuie sa contina Certificatele de 

Performanta Energetica (CPE). (EPBD) 

Cumul de date ce sub conditia anonimatului poate fi pus la 

dispozitia  autoritatilor publice, la cererea acestora. 

Cerinte de colectare a datelor legate de consumul energetic a 

cladirilor publice. (EPBD) 

Folosirea indicatorului numeric pentru energia primara exprimat 

in kwh/mp. an. (EPBD)  

Corelarea intre cerintele minime de folosire a surselor 

regenerabile si calculele de cost optim. (RED)  

Crearea unei baze de date la nivelul Uniunii Europene care sa 

reuneasca informatiile detinute de bazele de date nationale sub 

conditia pastrarii anonimatului. (EPBD)  

Cerinte de evaluare a potentialului national a surselor de energie 

regenerabila si pentru recuperarea pierderilor de caldura din 

procesul de incalzire a cladirilor, respectiv a pierderilor din 

procesul de racire. (RED) 

Statele Membre sa depuna eforturi sa creasca ponderea de 

energie regenerabila din totalul vanzarilor de energie pentru 

incalzire si racire cu 1 % anual. (RED) 

Permiterea instalatiilor de producere a energie regenerabila din 

cladiri sa acopere pana la 25 % din tintele de reducere a energiei 

finale. (EED) 

Permiterea ca economiile rezultate din renovarea cladirilor 

existente pentru a indeplini standardele UE sa acopere tintele de 

reducere a energiei finale. (EED) 

Planurile integrate pentru cresterea ponderii energiei regenerabile 

din livrarea de energie necesara pentru incalzire si racire sa fie 

aliniate cu obiectivele de crestere a eficientei energetice la locul 

unde se inregistreaza cererea de energie. (RED) (EED) (Guvernare) 

Sa se specifice clar faptul că economiile de energie rezultate din 

măsurile pentru a atinge standardele aferente clădirilor noi și celor 

existente pot conta pentru obiectivele de economisire a energiei, 

numai în cazul în care rezultatul constructiei/renovarii depășeste 

standardele UE aferente cladirilor noi si  renovate. (EPBD)  

Strategiile Nationale de Renovare sa fie propuse ca parte 

integranta din Planul National de Energie si Clima. (Guvernare) 

Colectarea de 

date  

Reformarea 

metodologiei 

costului optim  

Asigurarea 

calitatii  

Planificare și 

raportare 

integrată  

Alinierea 

obiectivelor de 

eficienta 

energetica cu cele 

referitoare la 

surse de energie 

regenerabila  

Stabilirea de cerinte legate de actualizarea cu regularitate a 

Strategiilor Nationale de Renovare. (Guvernare) (EPBD)  



IMPLICATII PENTRU ROMANIA 

Pentru Romania stabilirea unei metodologii pentru masurarea 

progresului in implementarea strategiilor de renovare cladiri in 

conditiile folosirii masive a fondurilor europene este absolut 

necesara pentru a nu lasa niciun echivoc atunci cand Comisia 

Europeana evalueaza eficienta folosirii acestora. 

Cerintele legate de acuratetea realizarii Certificatelor de 

Performanta Energetica in Romania este o alta prioritate tinand 

cont de exigentele viitoare de a colecta informatii fiabile la nivel 

national pe baza acestora. O baza de date nationala continand 

informatii de incredere va permite agregarea datelor la nivel 

European. 

 

Stabilirea unui cadru de finantare a eficientei energetice pe 

termen lung (pana in anul 2030) va incuraja firmele romanesti sa 

investeasca in recrutarea unei forte de munca cu expertiza in 

domeniu pentru a face fata cerintelor lucrarilor menite sa 

imbunatateasca eficienta energetica a cladirilor.  

Si nu in ultimul rand, armonizarea cerintelor si implicit a 

pregatirii expertilor si auditorilor la nivelul Uniunii Europene ar 

putea permite specialistilor romani posibilitatea de a putea 

presta in domeniul lor in afara teritoriului national, un deziderat 

mai vechi al organizatiilor ce ii reprezinta pe acestia. 
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Institutul European pentru Performanţa Clădirilor (BPIE) este o organizaţie independentă non-profit, dedicată analizei 

independente si diseminarii cunostintelor, sprijinind politici bazate pe elemente concrete in domeniul performantei 

energetice ale cladirilor. Acesta oferă analiza politicilor, consiliere politică și sprijin pentru implementare. 


