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1. Descrierea problemei
În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor
(EPBD), statele membre „se asigură că:
(a)până la 31 decembrie 2020 toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie
este aproape egal cu zero; și
(b)după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero."
Definiția ”clădirii al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” (nZEB) este:
conform Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (EPDB):
„clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” înseamnă o clădire cu o
performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de
energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare
măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la
fața locului sau în apropiere”;
-

- transpunerea conceptului în legislația națională s-a făcut în Legea 372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor - REPUBLICARE: ”clădire al cărei consum de energie
este aproape egal cu zero - clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care
consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în
proporţie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse
regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere” (art.3 pct.15).

Cadrul normativ din România nu definește ”locuirea durabilă”, ci doar ”locuința convenabilă”.
Context european privind eficiența energetică, renovarea construcțiilor și calitatea locuirii
Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent cauzate de dependența crescândă
față de importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice, precum și de
necesitatea de a limita schimbările climatice și de a depăși criza economică. Eficiența energetică
reprezintă o modalitate importantă prin care pot fi abordate provocările în cauză. Aceasta
îmbunătățește securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii prin reducerea consumului de
energie primară și a importurilor de energie. Eficiența energetică contribuie la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și, prin urmare, la atenuarea
schimbărilor climatice.
Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere energetic ar trebui, de asemenea, să
accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și să îmbunătățească
competitivitatea industriei în Uniune, favorizând creșterea economică și crearea de locuri de
muncă de înaltă calitate în mai multe sectoare care au legătură cu eficiența energetică.
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Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană.
Sectorul construcțiilor se află în expansiune, ceea ce va duce la creșterea consumului de energie.
Prin urmare, reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în
sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenței energetice
a Uniunii și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Alături de utilizarea sporită a energiei din surse
regenerabile, măsurile luate în vederea reducerii consumului de energie în Uniune i-ar permite
acesteia să respecte Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite
privind schimbările climatice (UNFCCC) și să-și onoreze angajamentul său pe termen lung de a
menține creșterea temperaturii globale sub 2 °C, precum și angajamentele sale de a reduce, până
în anul 2020, emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % sub nivelurile din 1990.
Consumul redus de energie și utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile au, de
asemenea, un rol important în promovarea siguranței aprovizionării cu energie, în dezvoltarea
tehnologică și în crearea de posibilități de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională,
îndeosebi în zonele rurale.
Concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007 au subliniat necesitatea de a spori
eficiența energetică în cadrul Uniunii în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 20 % a
consumului de energie primară al Uniunii până în 2020 și a făcut apel la realizarea completă și
rapidă a priorităților stabilite în comunicarea Comisiei cu titlul „Plan de acțiune pentru eficiență
energetică: realizarea potențialului”. Respectivul plan de acțiune a identificat potențialul semnificativ
de economii de energie rentabile în sectorul clădirilor.
În rezoluția sa de la 31 ianuarie 2008, Parlamentul European s-a pronunțat în favoarea
consolidării dispozițiilor Directivei 2002/91/CE și a solicitat ca obiectivul de 20 % al eficienței
energetice în 2020 să devină obligatoriu. De asemenea, Decizia nr. 406/2009/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a
reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 stabilește obiective naționale obligatorii de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru care eficiența energetică în sectorul construcțiilor
va fi esențială, iar Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede promovarea
eficienței energetice în contextul unui obiectiv obligatoriu privind energia din surse regenerabile
trebuuie să reprezinte 20 % din totalul consumului de energie al Uniunii până în 2020.
Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au subliniat că trebuie realizat obiectivul
de creștere a eficienței energetice cu 20 % pentru 2020. Concluziile Consiliului European din 17
iunie 2010 au confirmat că obiectivul de eficiență energetică este unul dintre obiectivele
principale ale noii strategii a Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii („Strategia Europa 2020”). Comunicarea Comisiei din 10
noiembrie 2010 intitulată „Energie 2020” plasează eficiența energetică la baza strategiei
energetice a Uniunii pentru 2020 și subliniază necesitatea unei noi strategii în materie de
eficiență energetică, care să permită tuturor statelor membre să decupleze consumul energetic de
creșterea economică.
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Având în vedere că aproape 50 % din consumul final de energie al Uniunii este utilizat pentru
încălzire și răcire, din care 80 % este utilizat în clădiri, atingerea obiectivelor Uniunii în
domeniul energiei și al climei este legată de eforturile Uniunii de a-și renova parcul imobiliar
prin acordarea de prioritate eficienței energetice, prin exploatarea principiului „eficiența
energetică pe primul loc”, precum și prin luarea în considerare a introducerii surselor
regenerabile de energie.
În cadrul acestui proces și pentru a pune în aplicare acest obiectiv la nivel național, statele
membre au obligația să-și stabilească obiectivele naționale în strâns dialog cu Comisia și să
indice, în programele lor naționale de reformă, modalitatea prin care intenționează să realizeze
obiectivele în cauză.
Uniunea se angajează în vederea dezvoltării unui sistem energetic sustenabil, competitiv, sigur și
decarbonizat până în 2050. Pentru îndeplinirea respectivului obiectiv, statele membre și
investitorii au nevoie de măsuri care să vizeze, până în 2050, îndeplinirea obiectivului pe termen
lung privind emisiile de gaze cu efect de seră și decarbonizarea parcului imobiliar, care este
responsabil pentru aproximativ 36 % din totalul emisiilor de CO 2 din Uniune.
Statele membre ar trebui să vizeze un echilibru eficient din punctul de vedere al costurilor între
decarbonizarea aprovizionării cu energie și reducerea consumului final de energie. În acest scop,
statele membre și investitorii au nevoie de o viziune clară care să le orienteze politicile și
deciziile de investiții și care să includă etape și acțiuni naționale orientative în materie de
eficiență energetică pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt (2030), pe termen mediu
(2040) și pe termen lung (2050).
Având în vedere respectivele obiective și luând în considerare ambițiile globale ale Uniunii în
materie de eficiență energetică, este esențial ca statele membre să precizeze rezultatul scontat al
strategiilor lor de renovare pe termen lung și să monitorizeze evoluțiile prin stabilirea unor
indicatori de progres la nivel intern, sub rezerva condițiilor și a evoluțiilor naționale. Statele
membre trebuie să poată să își utilizeze strategiile de renovare pe termen lung pentru a aborda
protecția împotriva incendiilor și riscurile legate de activitatea seismică intensă care afectează
renovările vizând eficiența energetică și durata de viață a clădirilor.
Pentru a avea un parc imobiliar cu un grad ridicat de eficiență energetică și decarbonizat și
pentru a se asigura că strategiile de renovare pe termen lung generează progresele necesare
transformării clădirilor existente în clădiri cu un consum de energie aproape egal cu zero, în
special prin creșterea numărului de renovări aprofundate, statele membre ar trebui să elaboreze
orientări clare și să prezinte acțiuni măsurabile și specifice, precum și să promoveze un acces
egal la finanțare, inclusiv pentru segmentele cel mai puțin performante din parcul imobiliar
național, pentru consumatorii aflați în situație de precaritate energetică, pentru locuințele sociale
și pentru gospodăriile care se confruntă cu dilemele motivațiilor divergente, ținând totodată
seama de aspectul accesibilității financiare.
Pentru a sprijini în continuare îmbunătățirile necesare ale fondului locativ propriu, statele
membre ar trebui să aibă în vedere introducerea sau aplicarea în continuare a unor cerințe care să
impună un anumit nivel de performanță energetică al proprietăților de închiriat, în conformitate
cu certificatele de performanță energetică.
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Recomandarea (UE) 2016/1318 a Comisiei privind clădirile al căror consum de energie este
aproape egal cu zero a descris modul în care punerea în aplicare a Directivei 2010/31/UE ar
putea asigura, în același timp, transformarea parcului imobiliar și trecerea la o aprovizionare cu
energie mai sustenabilă, ceea ce sprijină de asemenea strategia privind încălzirea și răcirea.
Clădirile au un impact pe termen lung asupra consumului de energie. Având în vedere ciclul de
renovare îndelungat pentru clădirile existente, clădirile noi și cele existente care fac obiectul
unor renovări majore ar trebui, prin urmare, să îndeplinească cerințe minime de performanță
energetică, adaptate climatului local. Întrucât posibilitățile de aplicare a sistemelor de alimentare
cu energii alternative nu sunt de regulă explorate la întregul lor potențial, ar trebui avute în
vedere sisteme de alimentare cu energii alternative, pentru clădirile noi, indiferent de
dimensiunea acestora, în conformitate cu principiul asigurării, în primul rând, a reducerii
necesarului de energie pentru încălzire și răcire la un nivel optim din punctul de vedere al
costurilor.
Lucrările importante de renovare a unor clădiri existente, indiferent de dimensiunea acestora,
constituie o ocazie de a adopta măsuri eficiente din punctul de vedere al costului pentru creșterea
performanței energetice. Din motive de eficiență din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să
fie posibilă limitarea cerințelor minime de performanță energetică la părțile renovate care
influențează cel mai mult performanța energetică a clădirii. Statele membre ar trebui să poată
alege să definească o „renovare majoră” fie în termeni de procent din suprafața anvelopei
clădirii, fie în termeni de valoare a clădirii. În cazul în care un stat membru decide să definească
o renovare majoră în termeni de valoare a clădirii, ar putea fi utilizate valori precum valoarea
actuarială sau valoarea actuală pe baza costurilor de reconstrucție, excluzând valoarea terenului
pe care este situată clădirea.
Conceptul de nZEB
În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din EPBD, nZEB "[...] înseamnă o clădire cu o
performanţă energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de energie
aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu
energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului
sau în apropiere". Prima parte a definiţiei stabileşte performanţa energetică a unei clădiri drept
elementul definitoriu care face ca o clădire să poată fi calificată drept "nZEB". Această
performanţă energetică, stabilită în conformitate cu anexa I la EPBD, trebuie să fie foarte
ridicată. A doua parte a definiţiei furnizează principii directoare pentru atingerea acestei
performanţe energetice foarte ridicate prin acoperirea consumului scăzut de energie, într-o foarte
mare măsură, cu energie din surse regenerabile.
Conceptul de nZEB reflectă faptul că energia regenerabilă şi măsurile de eficienţă energetică
conlucrează. Când este produsă la faţa locului, energia regenerabilă va reduce energia furnizată
netă. În multe cazuri, energia regenerabilă de la faţa locului nu va fi suficientă pentru a aduce
necesarul de energie aproape de zero, în lipsa altor măsuri de eficienţă energetică sau a unei
scăderi semnificative a factorilor de energie primară pentru sursele de energie regenerabilă din
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afara sitului. Prin urmare, cerinţele superioare şi mai stricte pentru clădiri nZEB foarte eficiente
vor stimula, de asemenea, utilizarea mai intensă a energiei regenerabile produse în clădiri şi ar
trebui să conducă la adaptarea factorilor de energie primară pentru vectorii energetici din afara
sitului, ţinând seama de conţinutul de energie regenerabilă al acestora.
Deşi EPBD stabileşte definiţia-cadru a nZEB, în practică, punerea detaliată în aplicare a acesteia
(de exemplu, ce este "performanţa energetică foarte ridicată" şi care ar fi contribuţia
semnificativă recomandată a "energiei din surse regenerabile") este responsabilitatea statelor
membre atunci când acestea transpun articolul 9 din directivă în sistemele lor juridice naţionale.
Cu toate acestea, definiţiile aplicate la nivel naţional ale nZEB trebuie să acopere câteva
elemente în mod obligatoriu. Majoritatea statelor membre (23 de state membre şi una din
regiunile Belgiei) utilizează deja un indicator al consumului de energie primară exprimat în
kWh/(m2.an) în conformitate cu anexa I. În plus, statele membre includ adesea alţi parametri,
cum sunt valorile U ale componentelor anvelopei clădirii, energia netă şi finală pentru încălzire
şi răcire şi emisiile de CO2. Aproximativ 60 % din statele membre au stabilit modul detaliat în
care aplică în practică definiţia nZEB printr-un document juridic (de exemplu, reglementări
privind construcţiile şi decrete privind energia). Aplicarea în practică detaliată de către statele
membre a definiţiei clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero necesită
introducerea unui indicator numeric al consumului de energie primară, exprimat în kWh/(m2.an)
(cf. art.9 alin.(3) lit.(a).). Această aplicare în practică detaliată trebuie inclusă în măsurile de
transpunere pe plan naţional sau în planul naţional pentru creşterea numărului de nZEB.
Fondul construit și țintele nZEB asociate
Din punct de vedere al definirii NZEB, sunt vizate două ţinte, care, prin evoluţia în timp a
performanţei energetice (rezultat atât al înlocuirii clădirilor existente cu clădiri noi şi al
extinderii aşezărilor urbane prin realizarea clădirilor noi de tip NZEB, cât şi al modernizării
energetice a clădirilor existente atât la nivel de anvelopă cât şi la nivel de instalaţii, asociată cu
modernizarea sistemelor centralizate de furnizare a utilităţilor (termice şi electrice)), pot
modifica profilul energetic al unei aşezări şi nu doar al unei clădiri. Prima ţintă o reprezintă
definirea unei noi clasificări energetice a clădirilor (noi referenţiale energetice) asociată
caracteristicilor energetice proprii atât clădirilor noi cât şi ale celor existente. Cea de a doua ţintă
o reprezintă definirea configurării energetice a clădirilor (noi / existente, după cum sunt
clasificate în Legea 372 / 2005, republicată şi în Anexa 1 a Directivei 2010/31/UE) cu referire la
anvelopă, instalaţii şi profil energetic.
Performanţa energetică a unei clădiri nZEB
Performanţa energetică este definită de art.2 alin.(4) din Directivă. ca fiind "[...] cantitatea de
energie necesară pentru a satisface necesarul de energie corespunzător unei utilizări tipice a
clădirii, care include, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă şi
iluminat". Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei şi liniile sale directoare aferente
oferă orientări utile privind metoda de calcul al performanţei energetice a clădirii. La punctul 3
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din anexa I la regulament, calculul performanţei energetice începe cu calculul necesarului final
de energie (6) pentru încălzire şi răcire şi se termină cu calculul energiei primare nete. Calculul
"pleacă" de la necesarul clădirii şi "merge" către sursă (adică spre energia primară). "Necesarul
de energie", "energia furnizată" şi "energia primară netă" se interpretează în conformitate cu
definiţiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 şi în liniile sale directoare
aferente.
În temeiul EPBD, statele membre pot utiliza proprii factori naţionali de energie primară pentru a
transforma energia finală furnizată în energie primară şi pentru a calcula performanţa energetică
a clădirilor. Nivelul consumului de energie primară se calculează cu ajutorul factorilor de
energie primară specifici pentru fiecare vector energetic (de exemplu, energie electrică, păcură,
biomasă, sistem centralizat de termoficare sau răcire). Energia produsă la faţa locului (utilizată la
faţa locului sau exportată) reduce necesarul de energie primară asociat cu energia furnizată.
În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), cerinţele minime trebuie să ţină seama de condiţiile
generale care caracterizează climatul interior, cu scopul de a evita posibile efecte negative, cum
ar fi o ventilaţie necorespunzătoare. Pentru a evita deteriorarea calităţii aerului din interior şi a
condiţiilor de confort şi sănătate în cadrul fondului locativ european, înăsprirea treptată a
cerinţelor minime de performanţă energetică care rezultă din implementarea nZEB la nivel
european ar trebui efectuată împreună cu strategii corespunzătoare privind mediul interior.

Relaţia dintre nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor şi nZEB
EPBD stabileşte un sistem de analiză comparativă (principiul "optimalităţii costurilor") pentru a
orienta statele membre în stabilirea cerinţelor de performanţă energetică prevăzute în codurile
naţionale sau regionale din domeniul construcţiilor, precum şi în revizuirea lor periodică. În
temeiul EPBD, optimalitatea costurilor, adică nivelul de performanţă energetică care conduce la
cel mai scăzut cost pe durata de viaţă estimată a clădirii, stabileşte nivelul minim de ambiţie, atât
pentru renovarea clădirilor, cât şi pentru clădirile noi. În conformitate cu cerinţele optime din
punct de vedere al costurilor, în temeiul articolului 5 din directivă, cerinţele minime de
performanţă energetică la nivel naţional trebuie revizuite din cinci în cinci ani şi consolidate în
cazul în care sunt în mod semnificativ mai puţin ambiţioase decât nivelurile optime din punctul
de vedere al costurilor la nivel naţional.
Metodologia costului optim permite statelor membre să definească gama de cerinţe nZEB pentru
2020. Aceasta implică evaluarea şi compararea diferitelor măsuri privind eficienţa energetică
şi energia regenerabilă, atât individual, cât şi în combinaţie, în cadrul unor pachete de măsuri
care urmează să fie aplicate clădirilor de referinţă. În consecinţă, pentru a defini şi a
corespunde nivelului nZEB, statele membre pot utiliza diferite combinaţii de măsuri privind
izolarea termică sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, integrării sistemelor
tehnice de înaltă eficienţă ale clădirilor şi utilizării energiei regenerabile la faţa locului. În cadrul
calculelor privind nivelurile optime din punct de vedere al costurilor, statele membre trebuie să
analizeze contribuţia fiecăruia dintre aceste trei tipuri de măsuri.
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Este important să se ţină seama de faptul că, pentru cea mai mare parte a clădirilor noi, conceptul
de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero va fi aplicat începând cu ianuarie
2021 (pentru clădirile publice noi, începând cu ianuarie 2019). La momentul respectiv, ca o
reacţie la pieţele mai mature şi la volume mai mari, costurile aferente tehnologiei vor fi probabil
mai mici. Prin urmare, este probabil că nivelurile nZEB vor corespunde costurilor optime
prevăzute pentru 2020.
Dovezile sugerează că tehnologiile existente referitoare la economiile de energie, eficienţa
energetică şi energiile regenerabile sunt suficiente pentru a atinge, în combinaţie, o ţintă
adecvată pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Nu a fost
identificată nicio lacună tehnologică care ar trebui remediată până în 2021. Analiza rapoartelor
privind costurile optime, în temeiul articolului 5 din EPBD, indică faptul că tranziţia între
optimalitatea costului şi clădirile al căror consum de energie este realizabilă.
Fiecare ciclu de cinci ani de revizuire a optimalităţii costurilor reprezintă o ocazie de a insera
sporul de eficienţă energetică în codurile naţionale din domeniul construcţiilor, pe măsură ce
sunt verificate noile tehnologii, şi o şansă de a modifica normele privind performanţa energetică
a clădirilor în sensul reducerii decalajului faţă de nivelurile optime din punctul de vedere al
costurilor. După 2020, principiul optimalităţii costurilor va permite îmbunătăţirea continuă a
nivelului de ambiţie al cerinţelor nZEB pentru clădirile noi, în cadrul revizuirii periodice a
codurilor naţionale din domeniul construcţiilor pentru clădirile noi şi pentru cele existente.
Contribuţia surselor regenerabile de energie la nZEB
"Energia din surse regenerabile" înseamnă energia din surse regenerabile nefosile, şi anume
eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, hidroelectrică,
biomasa, gazul provenit din depozitele de deşeuri,gazul provenit de la staţiile de epurare a apei şi
biogazul. Statele membre trebuie să definească factorii de energie primară pentru fiecare vector
energetic. Aceşti factori de energie primară se pot baza pe valorile medii naţionale ori regionale
sau pe valori specifice. Aceşti factori ar trebui să ia în considerare conţinutul în energie
regenerabilă al energiei furnizate clădirii, inclusiv din surse aflate în apropiere, în scopul de a
plasa pe picior de egalitate sursele de energie regenerabilă de la faţa locului şi pe cele din afara
sitului.
Un obiectiv important specific a fost integrarea surselor regenerabile de energie în
implementarea nZEB la nivel naţional. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului (denumită și Directiva RES) impune statelor membre introducerea în propriile
reglementări şi coduri din domeniul construcţiilor a unor măsuri adecvate în scopul de a mări
ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în sectorul construcţiilor. Aceste
măsuri sunt complementare cu cerinţele privind nZEB din EPBD. Dispoziţiile EPBD
promovează în mod firesc utilizarea surselor regenerabile de energie, în special a energiei
produse la faţa locului, deoarece energia produsă în clădire reduce energia primară asociată
energiei furnizate. În acest fel, sursele regenerabile de energie de la faţa locului fac întotdeauna
parte din calculul performanţei energetice a clădirilor.
În timp ce o serie de state membre impun o cotă a energiei regenerabile din energia primară
utilizată sau o contribuţie minimă a energiei regenerabile exprimată în kWh/(m2.an), altele
utilizează o cerinţă indirectă, cum ar fi un consum scăzut de energie primară neregenerabilă, care
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poate fi atins numai dacă energia regenerabilă face parte din conceptul de construcţie. Această
flexibilitate permite adaptarea la circumstanţele naţionale şi la condiţiile locale (tip de
construcţie, climă, costuri pentru tehnologii comparabile în domeniul surselor regenerabile de
energie şi accesibilitate, combinaţie optimă de măsuri axate pe cerere, densitate de clădiri etc.).
Cele mai frecvent aplicate sisteme de energie regenerabilă în nZEB sunt energia termică solară şi
sistemele fotovoltaice instalate în clădire. Alte surse de energie regenerabilă utilizate în aceste
clădiri sunt energia geotermală (de la pompele de căldură din sol) şi biomasa. Prin urmare,
aceste tehnologii pot avea o contribuţie relativă mai mare la înăsprirea cerinţelor privind
performanţa energetică.
În ceea ce priveşte sursele de energie regenerabilă din afara sitului, inclusiv cele aflate în
apropiere, cum sunt încălzirea şi răcirea centralizate, ponderea energiei regenerabile în cadrul
mixului de vectori energetici (de exemplu, în mixul reţelei de energie electrică atunci când
electricitatea este vectorul energetic) va afecta performanţa energetică a clădirii prin intermediul
factorilor de energie primară. Statele membre recurg la această flexibilitate, deoarece s-a
remarcat că factorii de energie primară sunt semnificativ diferiţi pentru diferiţi vectori energetici
în general şi pentru cele mai multe surse de energie regenerabilă şi tehnologii în particular.

Principalii actori publici și privați cu rol în promovarea și implementarea politicilor
publice privind locuințele nZEB
a) autorităţi publice centrale:
 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (MDRAP) – responsabil pentru
transpunerea şi implementarea EPBD, elaborator al primei versiuni a strategiei pe termen
lung pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri rezidenţiale şi
comerciale, atât publice, cât şi private, prevăzute de EED, gestionarea politicilor şi măsurilor
de creştere a performanţei energetice a clădirilor şi coordonarea şi gestionarea instrumentelor
structurale pentru eficienţa energetică; responsabilitate în elaborarea strategiilor, politicilor,
programelor și actelor normative cu incidență asupra locuințelor nZEB.
 Ministerul Energiei (ME) – cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor
energetic şi resurse energetice, precum şi pentru implementarea de surse regenerabile de
energie în şi pe clădiri;
 Ministerul Finanţelor Publice (MFP) – cu atribuţii în ceea ce priveşte sursele bugetare de
cofinanţare a eficienţei energetice;
 Ministerul Mediului (MM) – cu referire la mecanisme de finanţare aferente Protocolului de
la Kyoto;
 Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – monitorizare
implementare plan de acțiuni în domeniul eficienței energetice, implicaţiile privind
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societăţile de servicii energetice şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare privind eficienţa
energetică, activități de reglementare în domeniu.
b. actori privați – asociații și organizaţii:
 Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR);
 Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO);
 Patronatul Societăților din Construcții (PSC);
 Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR);
 Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR);
Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)
 Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat;
 Federația Asociațiilor de Proprietari din România;
 Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie (SunE);
 Asociația Municipiilor din România;
 Asociația Oraşelor din România;
 Societatea Română Geoexchange - reprezentând utilizatorii de energie geotermală în clădiri.
 Asociatia Romania Green Building Council
De menţionat că aceste organizaţii pot fi implicate atât în etapa de consultare și implementare a
politicii publice, cât şi în revizuirea şi actualizarea acesteia.
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2. Documente de politici publice si acte normative privind problema
de solutionat
Directive, legi, recomandări, documente strategice și planuri de acțiune vizând
locuințele nZEB
Având o contribuţie semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor
energetice convenţionale şi la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul
multor politici şi obiective pe termen mediu şi lung de reducere a impactului negativ asupra
schimbărilor climatice. Obiectivele formulate prin ţinta „20-20-20”, până în anul 2020,
reprezintă setul de trei obiective-cheie pentru:
 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din
1999;
 creşterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE;
 îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice în UE.
Într-o perspectivă mai îndepărtată, UE a stabilit un set de obiective pe termen lung în cadrul unor
foi de parcurs până în anul 2050. În ceea ce priveşte sectorul clădirilor, principalele trei foi de
parcurs sunt:
Obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de
carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91%
emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidenţial şi din sectorul serviciilor (denumite colectiv
sectorul imobiliar) până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990;
Perspectiva energetică 2050 (COM, 2011b), prin care „creşterea potenţialului de eficienţă
energetică a clădirilor noi şi existente este esenţială” pentru un viitor sustenabil din punct de
vedere energetic contribuie în mod semnificativ la scăderea cererii de energie, la sporirea
securităţii aprovizionării cu energie şi la o mai mare competitivitate;
Planul pentru o Europă eficientă din punct de vedere energetic (COM, 2011c), prin care
s-a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%80% din totalul impactului negativ asupra mediului. Realizarea de construcţii mai bune şi
optimizarea utilizării acestora în cadrul UE ar scădea cu peste 50% cantitatea de materii prime
extrase din subteran şi ar putea reduce cu 30% consumul de apă. Aceste foi de parcurs reprezintă
o aspiraţie pe termen lung, care nu este doar dezirabilă din punct de vedere social şi economic, ci
şi esenţială din punct de vedere ecologic, în vederea abordării triplei provocări reprezentate de
schimbările climatice, de securitate energetică şi de epuizarea resurselor.
Deoarece sistemul energetic european se confruntă cu o nevoie din ce în ce mai presantă pentru
asigurarea cu energie durabilă, accesibilă și competitivă pentru toți cetățenii, Comisia Europeană
a adoptat, în 30 noiembrie 2016, pachetul legislativ "Energie curată pentru toți europenii", prin
care se urmăreşte aplicarea strategiilor și măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor uniunii
energetice pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special pentru obiectivele UE
privind energia și clima pentru anul 2030 şi se referă la:
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 securitatea energetică,
 piața energiei,
 eficiența energetică,
 decarbonizarea,
 cercetarea, inovarea și competitivitatea.

Directive europene, regulamente și recomandări cu impact asupra sectorului clădirilor
Cu relevanţă în ceea ce priveşte performanţa energetică a fondului de clădiri, principalele
directive sunt: următoarele:
Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie
2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor
2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Directiva 844/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa
energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică
Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică
a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din
punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a
elementelor acestora
Recomandarea 786/08-mai-2019 privind renovarea clădirilor
Recomandarea 1019/07-iun-2019 privind modernizarea clădirilor
Directiva 2010/31/UE/19-mai-2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare)
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).
Raportul JRC privind "Promovarea de clădiri sănătoase şi eficiente din punct de vedere energetic
în Uniunea Europeană", 2016.
Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la progresele înregistrate
de statele membre în atingerea nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor ale
cerinţelor minime în materie de performanţă energetică.
Actele normative comunitare oferă un cadru comun în care, fiecare stat membru, trebuie să
stabilească standarde şi niveluri de performanţă privind consumul de energie în clădiri, care se
aplică deopotrivă tuturor categoriilor de clădiri, atât rezidenţiale cât şi nerezidenţiale.
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Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD)
În anul 2002 a fost adoptată Directiva 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor
(EPBD), modificată în 2010 prin Directiva 2010/31/UE. Erau introduse cerințe de eficiență
energetică în codurile naționale de construcții, ce au dus la îmbunătățirea semnificativă a
performanței energetice a clădirilor. Versiunea din 2010 a directivei a dezvoltat viziunea inițială,
îndreptată către clădirile cu consum energetic aproape de zero (nZEB), ceea ce a dus la un
consum al clădirilor noi din prezent de circa jumătate din cel al clădirilor tipice din anii 1980.
Directiva 2010/31/CE stabilește cerințele unui cadru european comun pentru o metodologie de
calcul a performanței energetice a clădirilor și a unităților acestora, precum și pentru aplicarea de
standarde minime de performanță energetică în clădiri. De asemenea, stabilește cerințele pentru
Planurile naționale de acțiune pentru creșterea numărului de clădiri de tip nZEB. Sintetic,
principalele prevederi din varianta originală a EPBD și ale modificărilor din 2010 sunt
următoarele:













Până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi nZEB; de asemenea, de la 31
decembrie 2018, toate clădirile noi deținute și ocupate de autoritățile publice vor fi nZEB;
La vânzarea sau închirierea unei clădiri sau locuințe, se emite un certificat de performanță
energetică care prezintă informație corectă despre performanța energetică a imobilului;
Statele membre trebuie să instituie inspecții ale sistemelor de încălzire și de aer condiționat
din clădiri, pentru menținerea reglajelor tehnice corecte și pentru emiterea de certificări;
Statele membre trebuie să stabilească standarde minime de performanță energetică cu
costuri optime pentru noile clădiri13, pentru renovările majore14 ale clădirilor existente și
pentru înlocuirea sau renovarea unor elemente de clădire (sisteme de încălzire și răcire,
acoperișuri, izolații etc), adaptate climatului local;
Statele membre trebuie să stabilească liste de măsuri financiare destinate creșterii
performanței energetice a clădirilor și a elementelor acestora, dar și măsuri de reducere a
barierelor de natură juridică și administrativă pentru încurajarea investițiilor;
Măsurile care vizează îmbunătățirea în continuare a performanței energetice a clădirilor ar
trebui să țină seama de condițiile climatice și locale, precum și de climatul interior și de
raportul cost-eficiență. Aceste măsuri nu ar trebui să aducă atingere altor cerințe referitoare
la clădiri, cum ar fi accesibilitatea, siguranța și destinația prevăzută a clădirii.
Performanța energetică a clădirilor trebuie calculată pe baza unei metodologii care să poată
fi diferențiată la nivel național și regional. Aceasta include, în afară de caracteristicile
termice, și alți factori care joacă un rol din ce în ce mai important, cum ar fi instalațiile de
încălzire și de climatizare, folosirea energiei din surse regenerabile, elementele pasive de
încălzire și de răcire, umbrirea, calitatea aerului din interior, lumina naturală adecvată și
proiectarea clădirii.
Statele membre raportează Comisiei toate datele de intrare și ipotezele utilizate pentru
calculele menționate, precum și toate rezultatele acestora. Raportul poate fi inclus în
Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică menționate la articolul 14 alineatul
(2) din Directiva 2006/32/CE. Statele membre transmit rapoartele respective Comisiei la
intervale periodice care să nu depășească cinci ani. Primul raport a trebuit transmis până la
30 iunie 2012.
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Statele membre vor pregăti, la fiecare trei ani, un Plan Național de Acțiune în domeniul
Eficienței Energetice (PNAEE);
Pentru clădirile noi, statele membre se asigură că, înainte de începerea lucrărilor de
construcție, se studiază și se ia în considerare fezabilitatea, din punct de vedere tehnic,
economic și al mediului înconjurător, a sistemelor alternative de eficiență ridicată de tipul
celor menționate în continuare, dacă acestea sunt disponibile: (a) sisteme descentralizate de
alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile; (b) cogenerare; (c) sisteme
de încălzire sau de răcire centralizate sau de bloc, în special atunci când acestea se bazează,
integral sau parțial, pe energie din surse regenerabile; (d) pompe de căldură.
Pentru clădirile existente, Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că, atunci
când clădirile sunt supuse unor renovări majore, performanța energetică a clădirii sau a
părții clădirii care a făcut obiectul renovării este îmbunătățită pentru a satisface cerințele
minime de performanță energetică stabilite în conformitate cu articolul 4, în măsura în care
acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic
Statele membre trebuie să elaboreze politici și să ia măsuri de tipul stabilirii unor obiective
în scopul de a stimula transformarea clădirilor renovate în clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero și să informeze Comisia cu privire la acestea prin
intermediul Planurilor lor naționale de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice
(PNAEE).
Companiile mari vor realiza audituri energetice cel puțin o dată la patru ani;
Consumatorii au dreptul la informație gratuită și accesibilă privind consumul de energie,
istoric și în timp real.

Articolul 9 din directivă stabileşte un obiectiv specific conform căruia, până la sfârşitul anului
2020, necesităţile energetice ale tuturor clădirilor noi trebuie să fie aproape egale cu zero
sau foarte scăzute. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie
acoperit, într-o foarte mare măsură, de energie din surse regenerabile. Cu toate acestea, parcul
imobiliar existent este vechi şi ineficient, fiind renovat într-un ritm lent. În conformitate cu
Directiva EPBD, parcul imobiliar existent ar trebui să evolueze şi acesta treptat spre standarde
similare.
Statele membre au avut obligația de transpunere în legislațiile naționale a cerinţelor de la
articolul 9 alineatul (1), precum și obligaţia de a se asigura că, până la 31 decembrie 2020,
toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
Acelaşi obiectiv de consum de energie aproape zero, dar având termenul-limită mai scurt de 31
decembrie 2018, se aplică pentru clădirile noi ocupate şi deţinute de autorităţile publice. Acesta
ar trebui să conducă la crearea pentru operatorii economici a unui cadru juridic naţional
transparent în legătură cu cerinţele privind performanţa energetică a clădirilor noi până la
sfârşitul anului 2020. În paralel cu cerinţele pentru clădirile noi, directiva impune statelor
membre să pună în aplicare politici de sprijin pentru a stimula renovarea clădirilor existente cu
obiectivul de a obţine consumuri energetice aproape egale cu zero.
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Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
Transpunerea prevederilor Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor
(EPBD), modificată în 2010 prin Directiva 2010/31/UE s-a făcut prin Legea nr. 372/2005
privind performanța energetică a clădirilor, republicată.
Scopul legii, așa cum este prezentat în art.1, îl reprezintă promovarea măsurilor pentru creşterea
performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de
amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor,
al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al
localităţilor. Creşterea performanţei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu
consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi
informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă
energetică reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei
în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului.
Legea stabileşte condiţii cu privire la:
a)cadrul general al metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor
şi a unităţilor acestora;
b)aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile noi şi la noile unităţi
ale acestora;
c)aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente, unităţile de
clădire şi elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră,
precum şi în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor;
d)aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la elementul/elementele care
face/fac parte din anvelopa clădirii şi are/au un impact semnificativ asupra performanţei
energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;
e)certificarea energetică a clădirilor şi a unităţilor acestora;
f)inspecţia sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare din clădiri;
g)sistemul de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit
energetic, precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor.
Art.4 alin.(5) stabileste ca datele şi ipotezele utilizate pentru calculul nivelurilor optime, din
punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică, precum şi
rezultatele acestora se includ în planurile naţionale de eficienţă energetică şi se transmit
Comisiei Europene de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la
intervale care nu depăşesc 5 ani. Primul raport se transmite până la 30 iunie 2014.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 a fost aprobat cel de-al IV-lea Plan național de acțiune
în domeniul eficienței energetice elaborate și avizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin.
(1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare
De asemenea, prin art. 14 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,
republicată sunt transpuse regulile referitopare la locuințele nZEB. Legea definește ”clădirea al
cărei consum de energie este aproape egal cu zero” ca fiind clădirea cu o performanţă energetică
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foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi
este acoperit, în proporţie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu
energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere. Nivelul necesarului de
energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel
asigurat din surse regenerabile, se stabileşte prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu
potenţial de energie din surse regenerabile, şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul
tehnic.
În vederea implementării acestor prevederi, prin O.G. nr. 13/2016 de modificare a Legii nr.
372/2005 s-au introdus noi obligații în sarcina autorităților publice, în ceea ce privește
conținutul certificatelor de urbanism emise pentru clădirile aflate în proprietatea sau
administrarea acestora.
Astfel, pentru clădirile noi prevăzute la art. 6 alin. (1) din actul normativ menționat, precum
clădiri de învățământ, spitale, construcții destinate activităților sportive, alte tipuri de clădiri
consumatoare de energie, la art. 9 alin. (1) din lege s-a prevăzut că prin certificatul de urbanism
emis în vederea obținerii autorizaţiei de construire pentru clădiri, se va solicita, pe lângă
obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, întocmirea unui studiu
privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de
fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător. De
asemenea, prin art. 14 alin. (4) din lege s-a impus ca prin certificatul de urbanism emis în
vederea obținerii autorizaţiei de construire să se solicite încadrarea necesarului de energie al
clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.
Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori au obligația de a realiza planuri
locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum
de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de
zonele climatice şi de categoriile de clădiri (clădiri noi, cât şi clădiri existente: a)locuinţe
unifamiliale; b)blocuri de locuinţe; c)birouri; d)clădiri de învăţământ; e)spitale; f)hoteluri şi
restaurante; g)construcţii destinate activităţilor sportive; h)clădiri pentru servicii de comerţ; i)alte
tipuri de clădiri consumatoare de energie), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale
(art.14 alin.(5)). Pot iniția astfel de planuri și primarii celorlalte localităţi urbane şi rurale.
În Planurile locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al
căror consum de energie este aproape egal cu zero se cuprind, în principal, politici şi măsuri
financiare sau de altă natură adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie
este aproape egal cu zero, precum şi măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse
regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.
Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este
aproape egal cu zero şi încurajarea realizării transformării eficiente - din punctul de
vedere al costurilor - a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este
aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice a Planurilor locale multianuale elaborate de autorităţile administraţiei
publice locale, şi se revizuieşte o dată la 3 ani.
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Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale, până la 30 martie
anul curent, pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice planurile şi măsurile realizate prevăzute în
acestea, cuantificate atât fizic, cât şi valoric.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost desemnat să elaboreze
reglementarea tehnică privind Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor
(art.4 din L.372/2005), metodologie aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie
de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al Românei,
Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art.7 al legii, cerinţele Metodologiei se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de
5 ani, şi se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul
construcţiilor. De asememnea, cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor
categorii de clădiri:
a)clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform
legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar
modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b)clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
c)clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone
industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus
de energie;
d)clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
e)clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2.
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De asemenea, prin reglementarea tehnică ”Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcţie al clădirilor” indicativ C107-2005 aprobată prin Ordinul
Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.2055 din 2005 se introduce
Zonarea climaterică a României pentru perioada de iarna (figura 1) şi nivelele consumului de
energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape zero (tabelul 1)
Directiva privind eficiența energetică (EED)
Directiva privind eficiența energetică (EED) a fost adoptată în octombrie 2012, cerând statelor
membre să stabilească ținte indicative naționale pentru eficiența energetică, pentru atingerea
colectivă a țintelor europene pentru 2020. EED acordă o atenție ridicată diferitelor tipuri de
eficientizare a consumului de energie în clădiri. Astfel, în ceea ce privește potențialul de
economisire a produselor cu impact energetic, EED trimite la aplicarea accelerată a Directivei
Ecodesign și a Directivei privind etichetarea produselor în ceea ce privește consumul de energie,
cu efectul acordării de prioritate pentru produsele cu potențialul cel mai ridicat de economisire a
energiei. Totodată, EED trimite la prevederile directivei EPBD, subliniind cerințele legate de
rata renovărilor și a celor ca, prin renovare, clădirile să satisfacă condiții minime de performanță,
precum și obiectivul general al tranziției către un stoc de clădiri de tip nZEB. Atingerea unei
ținte mai ambițioase de eficiență energetică, ridicată în prezent la 32,5% după negocierile
interinstituționale asupra Pachetului de Iarnă, necesită măsuri suplimentare.
Măsurile noi aduse prin revizuirea EED sunt următoarele:
 Statele membre stabilesc o Strategie pe termen lung pentru mobilizarea investițiilor
în renovarea stocului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private,
existente la nivel național. Această strategie cuprinde: (a) o imagine de ansamblu a parcului

20

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

imobiliar existent la nivel național, bazată, după caz, pe eșantioane statistice; (b)
identificarea soluțiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor și relevante
pentru tipul de clădiri și zona climatică; (c) politici și măsuri de stimulare a renovărilor de
clădiri, aprofundate și eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv a renovărilor
aprofundate efectuate în etape; (d) o perspectivă previzională, în vederea ghidării deciziilor
de investiții ale diferitelor persoane, ale întreprinderilor de construcții și ale instituțiilor
financiare; (e) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a
altor beneficii mai mari. O primă versiune a strategiei se publică până la 30 aprilie 2014,
este actualizată ulterior o dată la trei ani și este transmisă Comisiei ca parte a Planurilor de
acțiune naționale privind eficiența energetică.
 Prin schema de obligații de eficiență energetică, instituită prin articolul 7 al EED,
companiile de distribuție și furnizorii de energie vor realiza economii de cel puțin 1,5% din
volumul vânzărilor anuale către consumatorii finali. Opțional, statele UE pot alege să
realizeze același nivel de economii prin alte mijloace, precum îmbunătățirea eficienței
sistemelor centralizate de încălzire sau instalarea de sisteme mai performante de izolare
termică a clădirilor.


Începând cu 1 ianuarie 2014, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite
deținute și ocupate de administrația sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel
puțin cerințele minime în materie de performanță energetică stabilite de statul membru în
cauză în temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.



Sectorul public trebuie să achiziționeze numai clădiri cu performanță energetică ridicată,
precum și produse și servicii eficiente energetic.



Anual, statele membre trebuie să crească performanța energetică a clădirilor administrative
prin renovare într-un procent de cel puțin 3% din suprafață utilă totală a clădirilor deținute
și ocupate de autoritățile publice. Statele membre trebuie să realizeze anual un raport
privind progresul în domeniul eficienței energetice.



Începând cu 1 ianuarie 2014, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite
deținute și ocupate de administrația sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel
puțin cerințele minime în materie de performanță energetică stabilite de statul membru în
cauză în temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % se calculează la
suprafața totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă de peste 500 m2 deținute și ocupate de
administrația centrală a statului membru în cauză, care nu îndeplinesc, la data de 1 ianuarie
a fiecărui an, cerințele naționale minime privind performanța energetică stabilite în temeiul
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Începând cu 9 iulie 2015, pragul respectiv este
coborât la 250 m2.
până la 31 decembrie 2013, statele membre stabilesc și pun la dispoziția publicului un
inventar al clădirilor administrației centrale încălzite și/sau răcite cu o suprafață totală utilă
de peste 500 m2 și, până la 9 iulie 2015, de peste 250 m2. Inventarul cuprinde următoarele
informații: (a) suprafața totală în m2 ; și (b) performanța energetică a fiecărei clădiri sau
datele energetice relevante.
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Consumatorii de energie trebuie sprijiniți să adopte tipare de consum mai eficient, inclusiv
prin promovarea de informație privind opțiunile de eficiență energetică, contorizare
individuală etc.



Statele membre trebuie să dezvolte inițiative care să încurajeze realizarea de audituri
energetice în companiile mici și mijlocii (IMM). Pentru companiile mari, auditul energetic
devine obligatoriu.



Capacitățile de generare a energiei de nouă generație vor fi măsurate din punct de vedere al
eficienței energetice.



Statele membre sunt puternic încurajate să includă cerințe sociale în schemele lor de
obligații în ceea ce privește eficiența energetică, țintind locuințele afectate de sărăcie
energetică. Articolul 7 modificat întărește această prevedere, luând în calcul sărăcia
energetică și în elaborarea de opțiuni alternative.

Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
Transpunerea prevederilor Directivei 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor
2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (EED) s-a
făcut prin Legea nr. 121 / 2014 privind eficienţa energetică.
Scopul legii îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii
naţionale în domeniul eficienţei energetice în vederea atingerii obiectivului naţional de
creştere a eficienţei energetice. Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică
pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final. Până
în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie
cu 19% (art.1).
Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale,
datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie,
dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Politica naţională de eficienţă energetică este
parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte;
a)eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;
b)promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru
economia de energie;
c)educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării
măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
d)cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie şi
organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţională de eficienţă
energetică;
e)promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei.
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Politica naţională de eficienţă energetică defineşte, conform art.2. obiectivele privind
îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de
îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri
speciale privind:
a)
introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne
de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea,
evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din
punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere,
transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
l) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatori, prin acţiuni
complementare activităţii de reglementare;
m) elaborarea, inclusiv prin cofinanţarea de la bugetul de stat sau din surse proprii, a unor
studii pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică şi participarea
la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică şi
energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale;
n) participarea la fundamentarea ţintelor indicative de economisire a energiei şi a
măsurilor de realizare a acestora;
p) colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în vederea sprijinirii
autorităţilor administraţiei publice centrale pentru respectarea obligaţiei de a achiziţiona
doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în
măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate
economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient
q) sprijinirea autorităţilor competente la elaborarea programelor de îmbunătăţire a
eficienţei energetice, programe finanţate din bugetele acestor autorităţi.
r) organizarea, inclusiv din surse proprii, de campanii de informare şi de motivare de
interes naţional a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza
eficient energia.
Legea instituie obligația instituirii Strategiei pe termen lung pentru mobilizarea investiţiilor
în renovarea clădirilor rezidenţiale şi comerciale existente la nivel naţional, atât publice
cât şi private (art.5). Strategia vizează, în principal, creşterea performanţei energetice a
clădirilor şi cuprinde:
a) prezentarea de ansamblu a fondului imobiliar existent la nivel naţional, bazată,
după caz, pe eşantioane statistice;
b) identificarea soluţiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor şi
relevante pentru tipul de clădiri şi zona climatică;
c) politici şi măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru stimularea
renovării complexe a clădirilor, inclusiv a renovărilor complexe efectuate în etape;
d) o perspectivă previzională, în vederea orientării deciziilor de investiţii ale diferitelor
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persoane, ale operatorilor economici din construcţii şi ale instituţiilor financiare;
e) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate şi a altor
beneficii.
Strategia se elaborează de autoritatea competentă - Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice - pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse, după caz, în studii, cercetări,
documentări, proiecte etc., elaborate de instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare,
asociaţii profesionale şi/sau organizaţii independente nonprofit cu atribuţii/activităţi relevante în
domeniul eficienţei energetice/performanţei energetice a clădirilor. În acest scop se pot
contracta, în condiţiile legii, studii, cercetări, documentări, finanţate din alocaţii de la bugetul de
stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele autorităţilor publice
competente şi/sau din alte surse legal constituite.
O primă versiune a strategiei se publică pe pagina de internet a autorităţii competente,
este actualizată ulterior o dată la 3 ani şi este transmisă Comisiei Europene ca parte a
planurilor naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice.
Deși Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a elaborate și supus dezbaterii
publice un proiect al Strategiei pe termen lung pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea
clădirilor rezidenţiale şi comerciale existente la nivel naţional, atât publice cât şi private
(https://www.mdrap.ro/userfiles/Strategie_renovare_cladiri_2017%20final_23octombrie2017.pdf ) încă din
oct.2017, acest document nu a fost încă aprobat de Guvern.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
toate departamentele administrative ale administraţiei publice centrale identifică din inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului clădirile încălzite şi/sau răcite
pentru asigurarea climatului interior care au suprafeţe utile totale de peste 250 mp,
întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea,
realitatea şi exactitatea datelor, şi îl pun la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina
proprie de internet. Inventarul cuprinde următoarele informaţii: a) suprafaţa totală, în metri
pătraţi; b) datele energetice relevante.
Anual, până la 31 decembrie, autoritatea competentă identifică măsurile alternative ce urmează
a fi adoptate conform prevederilor alin. (11), precum şi modul în care se realizează o îmbunătăţire
echivalentă a performanţei energetice a clădirilor deţinute şi ocupate de administraţia publică
centrală şi le notifică Comisiei Europene.
Organismele publice, inclusiv cele organizate la nivel regional şi local, precum şi organismele
care se ocupă de locuinţele sociale reglementate de dreptul public sunt încurajate, potrivit
competenţelor şi structurilor administrative ale acestora să adopte un plan de eficienţă energetică,
de sine stătător sau ca parte a unui plan general privind clima sau mediul, care să conţină obiective
şi acţiuni specifice privind economia de energie şi eficienţa energetică.
Pentru operaționalizarea prevederilor legvale mai sus menționate, a fost promovat Ordinul
ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 263 din 30 iunie 2015 privind
inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică
centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp şi punerea inventarului la
dispoziţia publicului.
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În vederea realizării unui consum energetic eficient în clădiri, Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, în calitatea acestuia de autoritate competentă în domeniul
construcţiilor, efectuează analize şi elaborează strategii, promovează politici publice şi
legislaţie specifică, iniţiază şi monitorizează programe privind creşterea eficienţei energetice în
clădiri.
a)Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi Administraţiei
Publice colaborează cu
Departamentul pentru eficienţă energetică, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, Departamentul pentru Energie, universităţi tehnice şi arhitectură şi institute de
cercetare şi de proiectare, în vederea furnizării de către acestea a datelor şi informaţiilor pe
care le deţin în domeniul eficienţei energetice;
b)autorităţile administraţiei publice implementează programe anuale de creştere a eficienţei
energetice în clădiri.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind renovarea clădirilor publice și a cercetărilor
menționate, finanţarea activităţilor/lucrărilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele
autorităţilor administraţiei publice, în condiţiile legii şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune
ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor
fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării
programelor operaţionale.
Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de
locuitori au obligaţia:
a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ
măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin.
(14) lit. a) şi b);
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să
încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în
condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în
condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de
locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în
care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.
6 alin. (14) lit. a) şi b).
Aceste Programe de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice (PIEE) se elaborează în conformitate
cu modelul aprobat prin Decizia ANRE nr. 7/2015 și se transmit până la 30 septembrie a anului
în care au fost elaborate, urmând ca, anual, să se comunice tabelele actualizate prezentate în
modelul aprobat. În cursul anului 2018, ANRE a demarat procesul de actualizare a Modelului
pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) aferent
localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori, ca urmare a propunerilor primite din
partea OER (Orașe energie Romania) de îmbunătățire privind modul de colectare a datelor
tehnice necesare întocmirii acestuia.
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La data de 15.10.2018, conform ”Raportului privind progresul înregistrat în îndeplinirea
obiectivelor naţionale de eficienţă energetică în 2018” (publicat de ANRE în aprilie 2019) doar
un număr de 33 autorităţi publice locale cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au
comunicat la ANRE PIEE-uri și datele solicitate (lista comunelor și orașelor în Raport). Faptul
că numărul autorităților locale cu o populație de peste 5.000 de locuitori care s-au conformat
prevederilor legale (art. 9 alin. (20),(21),(22), din Legea nr. 121/2014 privind eficiența
energetică cu modificările şi completările ulterioare) a fost foarte scăzut, poate fi explicat și prin
faptul că Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările şi completările
ulterioare, nu prevede sancțiuni pentru neconformare.

Tabel - Situaţia întocmirii Programe de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice (PIEE) în 2018; cf.
ANRE/Departamentul Eficiență Energetică

DIRECTIVA (UE) 2018/844 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
DIN 30 MAI 2018 DE MODIFICARE A DIRECTIVEI 2010/31/UE PRIVIND
PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ȘI A DIRECTIVEI 2012/27/UE
PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ
În luna iunie 2018 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva (UE)
2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei
2012/27/UE privind eficiența energetică. În conformitate cu art. 3 alin. (1) al directivei
menționate anterior, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a
actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 martie 2020.
Directiva EPBD amendată aduce următoarele noutăți:
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Fiecare stat membru stabilește o strategie de renovare pe termen lung pentru a
sprijini renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât
publice, cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică
și decarbonizat până în 2050, facilitând transformarea eficace din punct de vedere al
costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu
zero.



Strategia de renovare pe termen lung a fiecărui stat membru se transmite Comisiei în cadrul
planului național final integrat privind energia și clima al statului membru respectiv,
menționat la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al
Consiliului (*). Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din respectivul regulament,
prima strategie de renovare pe termen lung prevăzută la alineatul (1) din prezentul
articol se transmite Comisiei până la data de 10 martie 2020.



În cadrul raportului privind starea uniunii energetice menționat la articolul 35 din
Regulamentul (UE) 2018/1999, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la
fiecare patru ani, un raport cu privire la progresele înregistrate de statele membre în ceea ce
privește creșterea numărului de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero. Pe baza
acestor informații raportate, dacă este necesar, Comisia elaborează un plan de acțiune și
propune recomandări și măsuri în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE)
2018/1999 pentru creșterea numărului acestor clădiri și încurajarea bunelor practici
în ceea ce privește transformarea rentabilă a clădirilor existente în clădiri cu consum
de energie aproape egal cu zero.”



Potrivit evaluării de impact a CE, renovarea clădirilor la o rată anuală de 3% este necesară
pentru realizarea obiectivelor UE de eficiență energetică într-o manieră cost-eficientă;



Evidențiază importanța tehnologiilor inteligente (de tipul tehnologiilor informației și
al „internetului lucrurilor”) pentru operarea clădirilor eficiente energetic prin
sisteme automate;



Susține dezvoltarea electromobilității, prin impunerea obligației ca clădirile noi să aibă
infrastructura necesară pentru reîncărcarea vehiculelor electrice;



Introduce indicatorul de smart readiness, care va măsura capacitatea clădirilor de a utiliza
tehnologii inteligente, promovând astfel multiplele avantaje ale incorporării acestor
tehnologii în clădiri. Indicatorul exprimă capacitatea unei clădiri de a se adapta nevoilor
specifice ale consumatorului, de a-și optimiza operațiunile și de a interacționa în mod
dinamic cu rețeaua electrică;



Integrează și amplifică efectul actualelor strategii de renovare pe termen lung, cu accent
puternic pe componenta financiară;



Accentuează dimensiunea de sănătate și de calitate a vieții pentru utilizatorii clădirilor, de
pildă printr-o atenție specială acordată calității aerului și standardelor de ventilație.

De asemenea, în luna decembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul (UE) 2018/1999 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța
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uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009
și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului
European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
În iulie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice a inițiat și supus
dezbaterii publice un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005
privind performanţa energetică a clădirilor având ca obiect transpunerea la nivel național a
prevederilor Directivei 2018/844/UE de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța
energetică a clădirilor precum și asigurarea conformității prevederilor Legii nr. 372/2005,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului (UE)
2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (act normativ cu directă
aplicabilitate). Principalele modificări propuse sunt următoarele :
- obligativitatea României în acord cu prevederile Directivei 2018/844/UE, în calitate de stat
membru, de a elabora o strategie de renovare a clădirilor, pe termen lung; strategia
vizează sprijinirea renovării fondului national de clădiri rezidențiale și nerezidențiale,
atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un fond imobiliar cu un nivel
ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050 și va fi elaborată de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate centrală
competentă în domeniul construcțiilor
- obligativitatea investitorilor/proprietarilor/administratorilor, după caz, să asigure echiparea
clădirilor noi, precum și a clădirilor existente care sunt supuse unei renovări majore, cu
puncte de reîncărcare și infrastructura încastrată, pentru vehiculele electrice;
- obligativitatea echipării clădirilor noi, precum și a clădirilor existente supuse renovării
majore, cu dispozitive cu autoreglare și sisteme de automatizare și control, etc.
Proiectul nu a fost încă aprobat de Guvern și Parlament.
Potrivit prevederilor Legii nr. 372/2005, obligativitatea încadrării în categoria nZEB va fi
aplicabilă tuturor clădirilor noi, independent de proprietarul acestora, pentru care recepția la
terminarea lucrărilor se va efectua în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31
decembrie
2020.
Prin urmare, cerințele antecitate referitoare la conținutul certificatului de urbanism emis în
vederea obținerii autorizației de construire, precum și sancțiunile și riscurile pe care le implică
nerespectarea acestor cerințe, vor fi incidente și în cazul construcțiilor private.
Având în vedere inclusiv faptul că, potrivit legii, consumul de energie al unei clădiri din
categoria nZEB trebuie să fie acoperit, în proporţie de minimum 10%, cu energie din surse
regenerabile, obținerea unui consum de energie aproape egal cu zero presupune implementarea
unor soluții tehnice ale căror costuri vor fi net superioare soluțiilor clasice aplicate în
construcții. Astfel, deși costurile de întreținere a unei clădiri din categoria nZEB vor fi
optimizate, aducând astfel un beneficiu pe termen lung utilizatorilor clădirii, soluțiile tehnice
care conduc la încadrarea sa în această categorie vor presupune costuri inițiale care vor avea
impact în bugetul investitorilor, respectiv și asupra pieței imobiliare.
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Punerea în aplicare şi respectarea integrală a legislaţiei existente în domeniul energiei este
recunoscută drept primă prioritate pentru instituirea uniunii energetice. Asigurarea faptului că
toate clădirile noi sunt clădiri cu consum de energie aproape zero până la 31 decembrie 2020 (cu
doi ani mai devreme pentru clădirile publice) şi sprijinirea tranziţiei parcului imobiliar existent
către standarde nZEB sunt două cerinţe esenţiale în temeiul cadrului juridic actual.
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3. Identificarea si evaluarea variantelor
Politici şi măsuri pentru promovarea locuințelor nZEB la nivel european
În Raportul ” Overview of Member States information on NZEBs” (oct.2014) a fost realizată o
evaluare a situaţiei a implementării măsurilor nZEB și a arătat că statele membre au raportat o
gamă largă de politici şi măsuri pentru sprijinirea obiectivelor referitoare la nZEB în planurile
naţionale proprii şi în Planurile Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică, deşi adesea
nu este clar în ce măsură aceste acţiuni vizează în mod specific nZEB. În comparaţie cu situaţia
descrisă în Raportul Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind progresele
înregistrate de statele membre cu privire la clădirile al căror consum de energie este aproape egal
cu zero (iunie 2013), numărul de politici şi măsuri raportate de statele membre a crescut.
Peste două treimi dintre statele membre dispun de politici şi măsuri în cadrul categoriilor de
sensibilizare şi educaţie menite să consolideze reglementările din domeniul construcţiilor şi
certificatele de performanţă energetică. Instrumentele financiare şi măsurile de sprijin, inclusiv,
de exemplu, politicile de stimulare, împrumuturile cu dobândă redusă, scutirile de taxe, primele
pentru particulari, programele de subvenţionare pentru instalaţii cu energie regenerabilă,
orientările şi finanţările pentru populaţiile expuse riscului şi ratele dobânzilor ipotecare
subvenţionate pentru locuinţe eficiente din punct de vedere energetic, constituie un alt element
central pentru promovarea nZEB.
Majoritatea politicilor şi a măsurilor raportate de statele membre se aplică, de asemenea,
clădirilor publice. Domeniul de aplicare a măsurilor pentru clădirile publice variază semnificativ
în rândul statelor membre, mergând de la clădiri guvernamentale centrale exclusiv până la toate
clădirile aflate în proprietatea statului sau toate clădirile utilizate în scopuri publice. Unele state
membre dispun, de asemenea, de măsuri specifice pentru clădirile publice. Acestea sunt în
principal campanii de monitorizare (de exemplu, "NRClick" este un sistem de contabilizare a
energiei pentru compararea diferitelor municipalităţi în Belgia) şi proiecte demonstrative (de
exemplu, în Germania, clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero pentru Agenţia
federală de mediu (Umweltbundesamt)).
În 2015, a fost întocmită o imagine de ansamblu în UE a situaţiei planurilor naţionale pentru
nZEB (Raport de sinteză al JRC privind planurile naţionale pentru nZEB, 2016 http://iet.jrc.ec.europa.eu/ energyefficiency/publications/all). Această analiză recentă confirmă
progresele susţinute înregistrate, atât în privinţa cantităţii, cât şi a calităţii măsurilor naţionale
pentru promovarea nZEB, inclusiv a modalităţilor de aplicare a definiţiei, a obiectivelor
intermediare până în 2015 şi a politicilor financiare şi de altă natură. Acest raport identifică mai
multe cadre de politică exemplare sau deschizătoare de drumuri. Studiul menționat sugerează că
reduceri cu 80 % şi peste ale consumului de energie sunt fezabile din punct de vedere economic
în noile construcţii nZEB în Europa, deşi combinaţia de măsuri selectate variază puternic în
funcţie de climă. Rezultatele arată modul în care o abordare amplă privind eficienţa combinată
cu măsuri în domeniul energiei regenerabile sunt fezabile în întreaga UE, la costuri diferite.
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RECOMANDAREA (UE) 2016/1318 A COMISIEI din 29 iulie 2016 privind orientările
pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero,
precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile
noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero prezintă direcții și
soluții pe care statele membre ar trebui să le respecte pentru a se asigura că, până la 31
decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri cu consum de energie aproape zero și vor
ajuta statele membre să elaboreze planuri naționale pentru creșterea numărului de clădiri cu
consum de energie aproape zero.
Recomandările vizează:
Aplicarea în practică a definiției nZEB. Comisia confirmă că nu poate exista un singur nivel de
ambiție pentru nZEB pe întregul teritoriu al UE. Este nevoie de o flexibilitate care să țină seama de
impactul condițiilor climatice asupra cerințelor de încălzire și răcire și de raportul cost- eficacitate
al pachetelor de măsuri privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie.
Îndeplinirea obligației de a garanta că noile clădiri sunt nZEB până la sfârșitul anului 2020.
Pregătirea noilor clădiri pentru a se încadra în obiectivele nZEB poate necesita adaptarea practicilor
existente. Cerințele minime de performanță energetică și cerințele în materie de consum aproape egal
cu zero ar trebui să fie evaluate ținând seama de termenele prevăzute la articolul 9 alineatul (1). Pentru
a se asigura că obiectivele nZEB sunt atinse, statele membre sunt sfătuite să evalueze aceste elemente
cât mai curând posibil. Este, de asemenea, de dorit ca statele membre să definească mecanismul care
urmează să fie utilizat pentru a monitoriza îndeplinirea obiectivelor nZEB.
Politici și măsuri pentru promovarea nZEB. În majoritatea statelor membre, a fost selectată o
gamă largă de politici pentru a crește numărul de nZEB (de exemplu, sensibilizarea și informarea,
educația și formarea, consolidarea reglementărilor în domeniul construcțiilor și certificatele de
performanță energetică, preferate de: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugalia, Suedia, Slovenia, Regatul Unit). Cu toate acestea, uneori politicile par să fie
destul de generale, vizând „toate clădirile”. Sprijinul specific al acestora pentru nZEB nu este
întotdeauna suficient de explicit, nici în ce măsură acestea ar contribui, în practică, la îndeplinirea
obiectivului nZEB într-o anumită țară. Prin urmare, se recomandă o legătură mai strânsă între
politici, măsuri și nZEB.
Sprijin pentru transformarea clădirilor existente în clădiri nZEB. Cele mai bune practici care
vizează transformarea parcului imobiliar existent pot varia de la sensibilizarea la tehnologie la
sisteme de stimulare pentru instrumentele financiare, mecanisme fiscale, instrumente economice, cum
sunt sistemele de obligații de economisire a energiei, instrumente de piață, precum parteneriatele
public-privat pentru a stimula renovarea clădirilor sau centre pentru soluții tip „ghișeu unic”
oferind consiliere în domeniul reabilitării energetice.
Abordarea adoptată de unele state membre, care asociază sprijinul financiar acordat pentru renovarea
clădirilor cu obținerea unor clase de înaltă eficiență energetică echivalente cu nZEB, poate fi
considerată o bună practică pentru a stimula transformarea clădirilor din parcurile imobiliare naționale
în clădiri de nivel nZEB.
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Pentru renovarea parcului imobiliar, sunt necesare, mai presus de orice, date fiabile pentru
monitorizarea impactului politicilor, care să includă performanța energetică reală și mediul interior.
În unele țări cu un potențial limitat de energie regenerabilă (de exemplu, nordul Europei), sunt
necesare politici de sprijin pentru măsuri alternative (de exemplu, pentru biomasă). Adoptarea
foilor de parcurs și a indicatorilor este, de asemenea, un instrument util pentru a răspunde unor
nevoi specifice și pentru a monitoriza implementarea acestora. Statelor membre li se recomandă să
își consolideze și să evalueze în continuare măsurile adoptate pentru a stimula renovările
aprofundate și eficiente din punctul de vedere al costurilor în direcția nZEB.

Sinteza RECOMANDARII (UE) 2016/1318 A COMISIEI din 29 iulie 2016 privind orientările
pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero
cuprinde:
Principiile pentru nZEB reprezintă unul dintre pilonii directivei actuale și se preconizează că
vor deveni standard pentru clădirile noi începând cu 2020. Statele membre sunt invitate să își
intensifice eforturile în vederea punerii în aplicare integrale și a respectării dispozițiilor EPBD
pentru a garanta că toate clădirile noi sunt clădiri nZEB la termenele-limită stabilite în directivă.
(1)

Statele membre sunt sfătuite să stabilească definiții naționale ale nZEB la un nivel suficient
de ridicat de ambiție – nu mai jos de nivelul optim proiectat din punct de vedere al costurilor pentru
cerințele minime – și să utilizeze sursele de energie regenerabilă într-un concept de proiectare integrat
pentru acoperirea cerințelor scăzute de energie al clădirilor cu consum de energie aproape egal cu
zero. Ar trebui asigurat un mediu interior corespunzător pentru a evita deteriorarea calității aerului din
interior și a condițiilor de confort și sănătate în cadrul parcului imobiliar european.
(2)

Pentru a se asigura că noile clădiri vor fi nZEB până la sfârșitul anului 2020, statele membre
ar trebui să evalueze cât mai curând posibil necesitatea adaptării practicilor existente. Este, de
asemenea, de dorit ca statele membre să definească mecanismul care va fi utilizat pentru a
monitoriza îndeplinirea obiectivelor nZEB și să ia în considerare posibilitatea de a institui
sancțiuni diferențiate pentru clădirile noi după ce termenele-limită pentru nZEB au fost depășite.
(3)

Politicile și măsurile pentru promovarea nZEB ar trebui să fie mai specifice pentru a clarifica
în ce măsură acestea contribuie la atingerea obiectivelor nZEB. Se recomandă o legătură mai strânsă
între politici, măsuri și nZEB. Pentru a facilita furnizarea acestor informații, Comisia a pus la
dispoziția statelor membre un model neobligatoriu, a cărui utilizare este recomandată pentru a facilita
comparabilitatea și analiza planurilor.
(4)

Politici și acțiuni prioritare alternative privind locuințele nZEB
Pentru aplicarea prevederilor legale privind locuințele nZEB și realizarea unei strategii pe
termen lung de renovare amplă a fondului imobiliar, sunt necesare un cadru stimulativ de
politici și de reglementare, și disponibilitatea finanțării publice și private în eficiență
energetică. Deși există deja o serie întreagă de programe europene și naționale de finanțare a
investițiilor în renovarea clădirilor și în decarbonarea uzului de energie în clădiri, țintele nZEB
impugn noi politici adaptate pentru ca locuințele noi și cele renovate să respecte cadrul
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normativ. Pentru a face posibilă respectarea cerințelor tehnice privind locuințele nZEB și
țintelor privind eficiența energetică asumate de România, trebuie stimulate investițiilor prin
implementarea unor măsuri suplimentare alternative, o serie dintre ele fiind deja înscrise în
Strategia națională pentru mobilizarea de investiții în renovarea fondului de clădiri:
o

Dezvoltarea unui program național pentru renovarea fondului imobiliar;

o

Direcționarea unor fonduri publice pentru renovarea imobilelor locuite de persoane în
sărăcie energetică;

o

Realizarea unei rate anuale de renovare de 3% pentru clădirile administrației publice
centrale; în prezent, România este departe de realizarea acestei obligații;

o

Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor de anvelopă a
clădirilor și a sistemelor HVAC;

o

o Sprijin pentru instalarea SRE în clădiri. În acest sens, este lăudabilă punerea în
consultare publică de către Administrația Fondului de Mediului a Ghidului de finanțare
pentru programul privind instalarea panourilor fotovoltaice, program ce ar urma să fie
lansat până la 15 octombrie 2018. Programul va aloca 100 mil.€ pentru montarea de
panouri fotovoltaice cu putere de minimum 3 kWp, pentru ale căror costuri statul
decontează suma de maximum 20.000 lei (până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile);

o

Îmbunătățirea eficienței și a acceptabilității publice a sistemelor centralizate de
termoficare. Un proiect de modificare a Legii serviciului public de alimentare cu energie
termică, aprobat de Camera Deputaților în luna iunie 2018, permite primăriilor să interzică
debranșările de la sistemele centralizate municipale de termoficare în cartierele declarate
„zone unitare de încălzire”;

o

Introducerea unei scheme de obligații în ceea ce privește eficiența energetică, bazată pe
standarde minime, în scopul sprijinirii renovărilor extinse;

o

Maximizarea absorbției de fonduri europene, structurale și de coeziune, pentru o
renovare aprofundată a clădirilor, din bugetul 2014-2020;

o

Instituirea Fondului de Investiții în Eficiență Energetică ca motor de finanțare a
renovării clădirilor;

o

Elaborarea cadrului de reglementare privind funcționarea companiilor de tip ESCO și
a contractelor de performanță energetică. Îmbunătățirea cadrului legislativ și adoptarea
modelului de contract de performanță energetică (CPE) sunt necesare pentru valorificarea
potențialului semnificativ al acestui model de afaceri în sectorul creșterii eficienței
energetice în clădiri publice și iluminat public. Îmbunătățirea cadrului legislativ trebuie să
vizeze clarificarea tuturor aspectelor privind încadrarea CPE și tratamentul lor statistic, de
exemplu, impactul asupra datoriei publice și deficitului bugetar;

o

Susținerea dezvoltării de operatori locali – furnizori de servicii, materiale și
echipamente – pentru renovarea clădirilor;

o

Informarea cu privire la beneficiile renovării aprofundate a clădirilor;
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o

Susținerea creditelor verzi de tip Green Mortgages/Green Loans pentru renovarea
clădirilor la standarde înalte de eficiență energetică și sustenabilitate. În luna iulie 2017,
BERD a lansat proiectul Green Economy Financing Facility (GEFF) în valoare de 100
mil.€. Apoi, în martie 2008, Comisia Europeană și-a prezentat noua strategie pentru un
sistem financiar menit să susțină agenda UE privind clima și dezvoltarea durabilă.
Obiectivul este de a mobiliza investiții anuale de cel puțin 180 mld.€ pentru atingerea
țintelor Acordului de la Paris.

În conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr. 372/2005 privind eficiența energetică,
republicată, pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor/unităţilor de clădire în
scopul reducerii consumurilor energetice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona
pentru:
a)iniţierea programelor de informare şi educare a proprietarilor/administratorilor
clădirilor, precum şi a altor activităţi de diseminare a informaţiilor prin toate mijloacele de
informare, în legătură cu diferitele metode şi practici care permit creşterea performanţei
energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum şi de informare în
legătură cu instrumentele financiare disponibile în acest sens, inclusiv pentru utilizarea
fondurilor obţinute prin iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de
investiţii verzi;
b)iniţierea şi promovarea politicilor şi programelor pentru creşterea, în perioada
2014-2020, a numărului de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero;
c)iniţierea şi promovarea programelor pentru montarea şi exploatarea sistemelor
alternative de producere a energiei în clădiri.
De asemenea, conform art.16-17 din legea menționată, în scopul creşterii performanţei
energetice a clădirilor şi al tranziţiei către clădiri al căror consum de energie este aproape
egal cu zero, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea acestuia de
autoritate competentă a administraţiei publice centrale, iniţiază acte normative prin care
promovează măsuri care au în vedere, în principal:
a)utilizarea adecvată a fondurilor structurale în vederea creşterii eficienţei
energetice a clădirilor, în special a locuinţelor;
b)utilizarea eficientă a fondurilor atrase de la instituţii financiare publice;
c)coordonarea utilizării fondurilor de la Uniunea Europeană cu cele naţionale, precum şi
alte forme de sprijin, în vederea stimulării investiţiilor în eficienţa energetică, în scopul
realizării obiectivelor naţionale;
d)gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finanţarea, în
condiţiile legii, a elaborării documentaţiilor tehnico-economice, certificatelor de
performanţă energetică, rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi
pentru executarea lucrărilor de renovare majoră a clădirilor incluse în programe pentru
creşterea performanţei energetice a clădirilor.

35

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa, în limita fondurilor aprobate anual cu
această destinaţie în bugetele locale, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum
şi executarea lucrărilor de renovare majoră la clădiri de locuit şi la clădiri de interes şi
utilitate publică, incluse în programe pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor.
În plus față de măsurile de mai sus, sunt necesare alte câteva acțiuni prioritare, menite a da
coerență cadrului de politici și de reglementare privind renovarea clădirilor:


Stabilirea unei scheme-suport pentru renovarea profundă a caselor unifamiliale, cu
posibila includere a unui bonus pentru introducerea de soluții tehnice care cresc
performanța energetică. În Romania nu există, în prezent, un program de finanțare a
măsurilor de eficiență energetică în clădirile unifamiliale care să acopere anveloparea
clădirii, renovarea acoperișului, a subsolului, a ferestrelor etc. Singurul program cu astfel de
prevederi este Casa Verde Plus, dar acest program nu a fost niciodată lansat. În
România, 86% din suprafața construită este reprezentată de clădirile rezidenţiale. Din
cele 8,1 milioane de unităţi locative, locuinţele unifamiliale sunt dominante,
reprezentând 61% din acestea. Mai mult, România ar trebui să vizeze un echilibru eficient
din punctul de vedere al costurilor între decarbonizarea aprovizionării cu energie și
reducerea consumului final de energie;



Promovarea renovării profunde clădirilor și a criteriilor de calitate în cadrul
Programul Operațional Regional (POR). În prezent, programele destinate creșterii
eficienței energetice în clădiri, finanțate prin POR, se concentrează numai pe obiectivul
de investiții și valoarea investiției, nu și pe soluțiile tehnice propuse pentru renovarea
clădirii și impactul asupra reducerii de energie. După obținerea finanțării, Autoritatea
Publică Locală realizează Proiectul Tehnic și lansează licitația pentru implementarea
proiectului. Dar POR ar trebui să aibă standarde tehnice clare pentru soluțiile propuse în
cadrul proiectului, pentru a prioritiza în mod corect finanțarea în funcție de cele mai
eficiente și mai sustenabile soluții propuse;



Măsuri de susținere și stimulare a economiei locale de servicii, materiale și echipamente
necesare renovării profunde a clădirilor și realizării standardelor de clădiri inteligente.
De asemenea, susținerea educației și a formării profesionale, dar și a proiectelor de
cercetare și dezvoltare cu aplicații în performanța energetică a clădirilor, integrarea
surselor de energie regenerabilă, dar și crearea de sinergii cu celelalte domenii ale
tranziției energetice către o economie curată: digitalizarea, stocarea energiei,
electromobilitatea, flexibilizarea sistemelor de energetice etc;



Revizuirea reglementărilor tehnice în vigoare (de exemplu, Normativul C 107/2005,
Metodologia Mc 001–2006) prin modificarea valorilor minime și maxime acceptate ale
parametrilor ce caracterizează performanța energetică a clădirilor noi și renovate
(rezistențele termice ale elementelor de construcție, necesarul anual de căldură pentru
încălzire normat, valoarea factorului solar „g” pentru elementele vitrate, etc) în sensul
convergenței către valorile parametrilor similari din reglementările celorlalte state membre
cu climat asemănător României.
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Soluții alternative pentru promovarea locuințelor nZEB
Strategii și politici: Crearea Fondului de Investiții în Eficiență Energetică (FIEE), finanțat cu
fonduri private, fonduri structurale, venituri din vânzarea certificatelor EU ETS, eventual și din
bugetul de stat; Audituri energetice ale clădirilor și formarea continuă a auditorilor energetici
pentru clădiri; Campanii de informare și consiliere a utilizatorilor finali; Dezvoltarea
companiilor ESCO, cu reglementări adecvate privind funcționarea acestora; Dezvoltarea unor
noi produse de finanțare pentru investițiile în eficiența energetică a clădirilor; Continuarea
rambursării investițiilor în eficiență energetică prin programele Casa Verde și Casa Verde
Plus.
Măsuri de legislație și reglementare; Definirea de factori declanșatori, care să impună
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor: audituri, emiterea certificatelor de
performanţă energetică, inspecţii tehnice ale sistemelor de încălzire şi climatizare,
schimbarea proprietarilor sau ocupanţilor locuinței, schimbarea destinaţiei clădirii etc;
Integrarea SRE în clădiri; Relaxarea restricțiilor în materie de locațiune, care împiedică
îmbunătățirea performanței energetice; Restricții la vânzarea sau închirierea clădirilor din
cele mai joase categorii de performanță energetică.
Inițiative tehnice: Dezvoltarea unor standarde minime de renovare, conforme cu directiva
EPBD; Analiza oportunității unor sisteme centralizate de termoficare, eficiente și nepoluante;
Monitorizarea aplicării codurilor din domeniul construcțiilor; Introducerea unei certificări a
calității pentru instalații și produse.
Măsuri și mecanisme fiscale și financiare: Atragerea capitalului privat în investițiile în
eficiența energetică a clădirilor; Includerea co-beneficiilor economice în fundamentarea
deciziilor de finanțare publică (de exemplu, pentru sănătate, ocuparea forței de muncă, etc);
Introducerea unui „Ghișeu unic”, ca sursă simplă de finanțare a renovărilor extinse; Eliminarea
subvențiilor pe combustibilii fosili; Mecanisme bonus-malus pentru impozitarea proprietăților
și stabilirea tarifelor la energie, ca măsură de responsabilizare și stimulare a investițiilor în
creșterea performanței energetice a clădirilor.
Măsuri privind educația profesională, cercetare și dezvoltare: Programe de perfecționare și
formare pentru profesiile și disciplinele cheie în reabilitarea clădirilor; Sprijinirea proiectelor de
cercetare și dezvoltare și a proiectelor demonstrative legate de tehnologii și tehnici noi de
renovare extinsă.
Acțiuni de comunicare: Baze de date accesibile publicului, care să ofere informații despre
proiectele de renovare extinsă; Încurajarea dezvoltării locale a lanțului de furnizori;
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Diseminarea informației despre beneficiile renovării extinse și despre oportunitățile de
finanțare. Semnalăm faptul că, în acord cu prevederile art.13 din Legea 121/2014,
Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul ANRE
coordonează elaborarea
programelor de informare şi de motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici,
pentru a utiliza eficient energia. Programele menționate cuprind, în principal, următoarele
măsuri:
a) o serie de instrumente şi politici de promovare a schimbării comportamentale, care pot
include:
(i) stimulente financiare;
(ii) acces la finanţare, împrumuturi nerambursabile sau subvenţii;
(iii) furnizarea de informaţii;
(iv) proiecte exemplare;
(v) activităţi la locul de muncă;
b) căi şi mijloace de implicare a consumatorilor şi a organizaţiilor de consumatori în timpul
posibilei instalări a contoarelor inteligente prin comunicarea următoarelor elemente:
(i) schimbările eficiente din punct de vedere energetic şi uşor de realizat cu privire la
utilizarea energiei;
(ii) informaţii cu privire la măsurile de eficienţă energetică.

Obstacole în implementarea soluțiilor nZEB
Cercetările recente din domeniu (Dudău, 2018 etc.) au identificat trei categorii de obstacole în
dezvoltarea de soluții nZEB a clădirilor:
-

legislative:
Existența mai multor autorități ale administrației publice cu responsabilități în domeniul
clădirilor, fără corelare între atribuțiile acestora și reglementările departamentale.
 Lipsa unei strategii naționale integrate de implementare a soluțiilor energetice durabile.









-

economice:
Insuficiența fondurilor pentru lucrările de renovare a clădirilor;
Insuficiența investițiilor private în reabilitarea clădirilor;
Costuri ridicate ale companiilor de servicii energetice (ESCO);
Cererea scăzută de tehnologii cu consum energetic redus pentru clădiri, ceea ce duce la
prețuri mai mari;
Executarea de lucrări de renovare de calitate scăzută;
Prețurile subvenționate ale energiei.
profesionale: deficit de competențe și formare profesională de integrare a surselor de energie
regenerabilă din sectorul construcțiilor, proiectării etc.
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4. Implicatii juridice si planificarea in timp
Termene de transpunere în legislație și calendar de măsuri pentru clădirile nZEB
Articolul 9 alineatul (1) din EPBD impune statelor membre să: "[...] se asigure că: (a)până la 31
decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu
zero; şi (b)după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate şi deţinute de autorităţile publice sunt
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero." Astfel, legislaţia naţională de
transpunere a cerinţelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) trebuie să conţină dispoziţii, măsuri
sau politici prin care să se asigure faptul că, până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Aceeaşi cerinţă de a deveni clădiri
al căror consum de energie este aproape egal cu zero până la 31 decembrie 2018 este valabilă şi
pentru clădirile noi ocupate şi aflate în proprietate publică.
În vederea pregătirii punerii în aplicare a articolului 9 alineatul (1), planurile naţionale pentru
creşterea numărului de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero trebuie să cuprindă,
inter alia, obiective intermediare privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor noi
până în 2015. Aceste obiective ar putea să se refere la condiţia ca un procent minim din clădirile
noi să fie clădiri cu consum de energie aproape zero, până la data respectivă.
Statele membre trebuie să se asigure că cerinţele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a)
sunt îndeplinite până la 31 decembrie 2020 şi respectiv până la 31 decembrie 2018 pentru
cerinţele de la articolul 9 alineatul (1) litera (b). Deşi aceste date sunt în viitor, termenul de
transpunere a articolului 9 a fost 9 ianuarie 2013 (21). Până la această dată, toate dispoziţiile de
la articolul 9 privind nZEB este necesar să se reflecte în măsurile de transpunere la nivel
naţional. Într-adevăr, această lungă perioadă premergătoare este necesară, dată fiind durata lungă
a planificării, obţinerii permisului de construcţie şi construirii unei clădiri.
Inserarea acestor obiective în legislaţia naţională creează transparenţă cu privire la obiectivele
politice şi conferă vizibilitate pentru operatorii economici şi alte părţi interesate cu privire la
viitoarele cerinţe privind performanţa energetică a clădirilor noi.
În plus, articolul 9 alineatul (1) impune statelor membre să se asigure că, până la datele
relevante, toate clădirile noi sunt nZEB. Ca urmare, cetăţenii care cumpără clădiri sau
apartamente nou construite în 2021 se aşteaptă ca piaţa să fi evoluat în conformitate cu aceste
obiective, iar clădirile să fie nZEB.
Experienţa din sectorul construcţiilor indică faptul că momentul terminării lucrărilor de
construcţii sau cel al finalizării unei clădiri ar putea fi nesigur, putând surveni întârzieri. Statele
membre ar trebui să ţină seama de perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construcţie, de
durata construcţiei şi a finalizării lucrărilor de construcţii şi de obiectivele de la articolul 9
alineatul (1) din EPBD pentru a evita neîndeplinirea obligaţiei de a se asigura că "până în
ianuarie 2021, toate clădirile noi sunt nZEB".

39

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, publicată în monitorul
Oficial al României Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016, este actul normativ naţional prin care sau transpus prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.
În vederea transpunerii la nivel național a prevederilor Directivei 2018/844/UE de modificare a
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor precum și asigurarea
conformității prevederilor Legii nr. 372/2005, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice
și a acțiunilor climatice (act normativ cu directă aplicabilitate), Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice a inițiat și supus dezbaterii publice încă din luna iulie 2019 un proiect
de ordonanță. Principalele modificări propuse prin proiectul de ordonanță sunt următoarele :
-

obligativitatea României în acord cu prevederile Directivei 2018/844/UE, în calitate de stat
membru, de a elabora o strategie de renovare a clădirilor, pe termen lung;

-

strategia sus-menționată vizează sprijinirea renovării fondului national de clădiri rezidențiale
și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un fond
imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050;

-

strategia ce va fi elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
publice, în calitate de autoritate centrală competentă în domeniul construcțiilor și va fi
supusă spre aprobare Guvernului va cuprinde:
a) o imagine de ansamblu a fondului imobiliar național;
b) identificarea unor abordări eficiente din punctul de vedere al costurilor, ale renovărilor
relevante pentru tipul de clădire și zona climatică;
c) politici și acțiuni pentru stimularea renovărilor aprofundate, eficiente din punct de vedere
al costurilor, ale clădirilor, inclusiv a renovărilor aprofundate efectuate în etape, și pentru
sprijinirea măsurilor și a renovărilor specifice și eficiente din punct de vedere al costurilor,
prin introducerea foilor de parcurs și a sistemului opțional de pașapoarte pentru renovarea
clădirilor;
d) o imagine de ansamblu a politicilor și a acțiunilor vizând segmentele din fondul imobiliar
național cu cele mai slabe performanțe, deficiențele pieței și o prezentare în linii mari a
acțiunilor naționale relevante care contribuie la atenuarea sărăciei energetice;
e) politici și acțiuni care vizează toate clădirile publice, deținute și ocupate sau nu, după caz,
de către autoritățile publice, inclusiv cele închiriate sau care fac obiectul unui contract de
leasing;
f) o imagine de ansamblu a inițiativelor naționale pentru promovarea tehnologiilor
inteligente și a clădirilor și comunităților bine conectate, precum și a competențelor și
educației în sectoarele construcțiilor și eficienței energetice;
g) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a altor
beneficii, cum ar fi cele referitoare la sănătate, siguranță și calitatea aerului;
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h) o abordare cuprinzătoare a stimulării renovării fondului național de clădiri prin utilizarea
unor mecanisme de finanţare dedicate în egală măsură tuturor tipurilor de clădiri aflate în
proprietate publică sau privată;
i) programe de finanțare pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri care să
monitorizeze într-un interval de timp economiile de energie realizate, să evidențieze
beneficiile extinse și impactul asupra sănătății, confortului și siguranței;
-

obligativitatea investitorilor/proprietarilor/administratorilor, după caz, să asigure echiparea
clădirilor noi, precum și a clădirilor existente care sunt supuse unei renovări majore, cu
puncte de reîncărcare și infrastructura încastrată, pentru vehiculele electrice;

-

obligativitatea echipării clădirilor noi, precum și a clădirilor existente supuse renovării
majore, cu dispozitive cu autoreglare și sisteme de automatizare și control;

-

modificările cerințelor în materie de inspectare care introduc următoarele:
 praguri diferite pentru inspectii;
 introducerea inspecțiilor la sistemele de ventilare pentru sistemele combinate de încălzire
(climatizare) și ventilare;
 un accent mai puternic pe condițiile normale de funcționare;
 un rol mai important pentru sistemele de automatizare și control al clădirilor (BACS) și
sistemele de monitorizare electronică și control.

-

exceptarea de la inspecții pentru sistemele tehnice ale clădirilor care fac obiectul contractelor
de performanță energetică;

-

instituirea obligativității auditorilor energetici pentru clădiri de a transmite la MDRAP, după
data de 31 decembrie 2020, împreună cu certificatele și sintezele rapoartelor de audit
energetic precum și împreună cu rapoartele de inspecție a sistemelor tehnice ale clădirii, un
document Excel care să cuprindă informații energetice relevante despre clădirea auditată
energetic, în vederea constituirii băncilor de date la nivelul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
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5. Monitorizare si evaluare
Două instituții au rol important în monitorizarea, evaluarea și perfecționarea măsurilor
vizând efciența energetică și implementarea soluțiilor de locuințe nZEB, respective asigură
comunicarea cu Comisia Europeană și actualizarea documentelor și planurilor strategice din
domeniu: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Agenția
Națională de Reglementare în Domeniul Energie (ANRE).
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este autoritate
națională în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului, arhitectură, locuire,
locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliaredilitară, lucrări publice, construcții etc. MDRAP inițiază și coordonează realizarea,
implementarea și monitorizarea unor instrumente strategice importante, așa cum sunt:
- Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
- Strategia Națională a Locuirii
- Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidenţiale şi
comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel national
- Strategie de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului național de
clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, într-un parc imobiliar
cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050
- Strategia Națională de eficiență energetică a clădirilor
- Strategia națională de reducere a riscului seismic etc.
De asemenea, are o serie de responsabilități ce decurg din adoptarea de către Guvernul
României prin HG nr. 877/2018 a Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030.
În cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în
continuare ANRE, prin ordin al preşedintelui ANRE se organizează Departamentul pentru
eficienţă energetică având următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) elaborarea propunerilor de politici şi legislaţie secundară în domeniul eficienţei
energetice;
b) monitorizarea stadiului implementării Planului naţional de acţiune în domeniul
eficienţei energetice şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivel
naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice
şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice; c)asigurarea supravegherii pieţei de
echipamente şi aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienţa energetică
şi proiectarea ecologică;
d) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea promovării
utilizării eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului;
e) transmiterea către Guvern, în vederea informării Comisiei Europene, până la data de 30
aprilie a fiecărui an, începând cu anul 2015, a unui raport privind progresul înregistrat în
îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică;
f) elaborarea de norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice, precum şi
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colaborarea la elaborarea normelor şi reglementărilor specifice, la solicitarea
competente;

autorităţilor

Monitorizarea problematicilor privind eficiența energetică ți implementarea măsurilor se
realizează de către ANRE prin Departamentul pentru eficienţă energetică, şi propune măsuri
adecvate, în situaţia în care constată că progresele sunt nesatisfăcătoare;
Departamentul pentru eficienţă energetică monitorizează realizarea economiilor de energie şi
întocmeşte un raport anual pentru anul anterior până la 30 aprilie, pe baza rapoartelor primite
de la instituţiile implicate în implementarea prezentei legi până la 30 martie. Raportul este
publicat anual pe site-ul Departamentului pentru eficienţă energetică.
Începând cu 2013, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile art.
24 din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor
2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, statele
membre prezintă un raport privind progresul înregistrat în legătură cu îndeplinirea
obiectivelor naționale de eficiență energetică. Raportul poate fi parte din programele naționale
de reformă prevăzute de Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind
orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii.
Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică acoperă măsurile semnificative de
îmbunătățire a eficienței energetice și economiile de energie preconizate și/sau înregistrate,
inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul și distribuția de energie, precum și consumul
final de energie, în vederea atingerii obiectivelor naționale în materie de eficiență energetică
prevăzute la articolul 3 alineatul (1). Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică
vor fi completate cu estimări actualizate privind consumul global de energie primară preconizat
pentru 2020. Cel de-al IV-lea Plan naționale de acțiune pentru eficiență energetică a fost
aprobat de România în aprilie 2019 prin HG. nr.203/2019.
Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică includ informațiile prevăzute în anexa
XIV. Comisia Europeană analizează rapoartele anuale și planurile naționale de acțiune pentru
eficiență energetică și evaluează măsura în care statele membre au progresat în ceea ce privește
obiectivele naționale în materie de eficiență energetică solicitate în temeiul articolului 3 alineatul
(1) și în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive. Comisia Europeană transmite
evaluarea Parlamentului European și Consiliului. Pe baza evaluării rapoartelor și a planurilor
naționale de acțiune pentru eficiență energetică, Comisia Europeană poate emite recomandări
către statele membre.
Statele membre înaintează Comisiei Europene, până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statistici privind producția națională de energie electrică și termică din cogenerarea cu
eficiență ridicată și scăzută (în conformitate cu metodologia menționată la anexa I), în
legătură cu producția totală de energie termică și electrică. De asemenea, acestea înaintează
statistici anuale privind capacitățile de cogenerare a energiei termice și electrice și combustibilii
folosiți pentru cogenerare, precum și producția și capacitatea de termoficare și răcire centralizată
în legătură cu capacitățile și producția totală de energie termică și electrică. Statele membre
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înaintează statistici privind economiile de energie primară realizate prin aplicarea cogenerării (în
conformitate cu metodologia prevăzută în anexa II). Comisia înaintează Parlamentului
European și Consiliului evaluarea, însoțită, dacă este necesar, de propuneri de măsuri
suplimentare.
Până în prezent, Comisia Europeană a prezentat un raport Parlamentului European şi Consiliului
cu privire la progresele realizate de statele membre în domeniul clădirilor cu consum de
energie aproape zero (COM(2013) 483 final/2). Informaţii au fost colectate de la statele
membre, ca parte a obligaţiilor lor de raportare în legătură cu acest subiect. Progresele
înregistrate de statele membre au cunoscut o uşoară îmbunătăţire, însă ar trebui accelerate. Deşi
măsurile de sprijinire la nivel naţional a dezvoltării clădirilor cu consum de energie aproape zero
s-au multiplicat, statele membre ar trebui să îşi intensifice eforturile pentru a se asigura că toate
clădirile noi vor fi clădiri cu consum de energie aproape zero până la termenele-limită stabilite în
directivă.
În cadrul capitolului dedicat ”Definirea și configurarea energetică a clădirilor de tip nZEB”
din cadrul Celui de-al IV-lea Plan naționale de acțiune pentru eficiență energetică (2019) se
subliniază faptul că parametrii energetici și de mediu adaptabili clădirilor noi se defines în raport
cu cerințele minime actuale impuse clădiurilor noi și cu restricțiile climatice și tehnologice
zonale. Definirea clădirii cu consum energetic aproape de zero reprezintă rezultanta respectării a
două componente care condiționează performanța energetică a unei clădiri, după cum urmează:
- configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea prioncipiilor dezvoltării durabile și în
special cu minimizarea impactului asupra mediului natural, inclusiv a microclimatului zonal;
- asigurarea necesarului de unități energetice, în special din reșele districtuale urbane/zonale
cu condiția ca eficiența energetică a acestora să fie compatibilă cu performanța energetică a
clădirilor noi de tip nZEB.
Dotarea clădirilor cu surse de energie regenerabile – amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat
în proprietatea clădirii, trebuie foarte atent analizată, în stadiul de proiect zonal urban, din
punctul de vedere al impactului asupra mediului natural, pe de o parte, și din punct d evedere
propriu clădirii, pe de altă parte.
România – statistici teritoriale relevante privind sectorul locuirii
Instituirea măsurilor privind dezvoltarea durabilă a locuințelor nZEB trebuie să țină cont de
caracteristicile fondului de locuințe existent în România. Cunoașterea structurii și distribuției
teritoriale a locuințelor (suprafețe, vechime, materiale construire, sisteme de încălzire etc) permit
elaborarea de politici publice bazate pe date teritoriale relevante și permanent actualizate.
În România sunt aproximativ 8,2 mil. locuințe, distribuite în 5,1 mil. Clădiri și reptrezintă 86%
din aceasta fiind reprezentată de clădiri rezidenţiale. Locuinţele unifamiliale sunt dominante,
reprezentând 61% din acestea., în vreme ce 37% din locuințele din România sunt concentrate în
doar 2% dintre clădirile rezidențiale (blocuri de locuit). Doar 88,5% din locuințe sunt ocupate
permanent.
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Aproape jumătate din totalul locuinţelor (47,5%) sunt situate în zonele rurale, ceea ce înseamnă
că populaţia rurală din România este peste media europeană. În zonele rurale, 95% din spaţiile
locative sunt locuinţe individuale de familie.
În zonele urbane, 72% din spaţiile locative sunt situate în blocuri mari de apartamente cu o
medie de cca. 40 de apartamente per bloc. Peste 60% din blocurile de locuinţe au 4 etaje, iar
16% au 10 etaje.
Potrivit datelor recensământului din 2011, deşi populaţia României a scăzut cu peste 2 milioane
de locuitori înregistraţi în 2002, ajungând la 19 milioane, suprafaţa clădirilor rezidenţiale a
crescut până la 559 milioane m². Acest lucru poate fi explicat parţial prin tendinţa generală spre
locuinţe mai spaţioase – în mod tradiţional, suprafaţa medie locuibilă per locuitor era de cca. 55
m². Oraşele din România se extind în permanenţă, datorită construcţiilor de locuinţe individuale
în zonele suburbane.
În ceea ce priveşte profilul de vechime, majoritatea clădirilor rezidenţiale au fost construite în a
doua jumătate a secolului XX, perioada 1961-1980 evidenţiindu-se drept cea mai prolifică
pentru construcţii, după cum se ilustrează în figura 5. Marea majoritate a locuinţelor din
România au fost construite într-o perioadă când nu existau cerinţe termice specifice sau când
cerinţele nu erau deloc stricte. Acest lucru este ilustrat în figura 6. Prin urmare, din punct de
vedere al consumului energetic, fondul imobiliar existent are încă un potenţial semnificativ
pentru a fi adus la standarde mai înalte de performanţă energetică, evidenţiind astfel importanţa
unei strategii ambiţioase de renovare a clădirilor din România.
Peste 90% din suprafaţa locativă totală a fost construită înainte de 1989. Energia pentru încălzire
reprezintă aproximativ 55% din consumul total de energie în apartamente şi până la 80% în
casele individuale. În funcţie de zona climatică, o locuinţă unifamilială consumă în medie cu
24% mai multă energie per m² comparativ cu o locuinţă multi-familială.
Suprafața locuibilă totală a crescut continuu în România, de la 270 mil.m2 în anul 2000 la 425
mil.m2 în 2016. Majoritatea clădirilor rezidențiale au fost construite în intervalul 1961- 1980,
în lipsa unor standarde de eficiență privind anveloparea clădirii. Aproximativ 53% din
clădirile de locuit au fost construite înainte de 1970 și peste 90% înainte de 1989, cu un nivel al
performanței energetice cuprins între 150 și 400 kWh/m2/an. În România, o familie din șapte se
confruntă cu probleme serioase privind calitatea locuinței, cele mai frecvente fiind deteriorarea
pereților, a podelelor și a tocurilor ferestrelor.
România are un patrimoniu important de clădiri realizate, preponderent, în perioada 1960-1990,
cu grad redus de izolare termică, consecinţă a faptului că, înainte de criza energetică din 1973,
nu au existat reglementări privind protecţia termică a cădirilor şi a elementelor perimetrale de
închidere şi care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite.Consumul de
energie finală la aceste clădiri variază între 150 şi 400kWh/m2 an. Se remarcă de asemenea că şi
cladirile construite în primii ani după 1990 au performanţe energetice scăzute (150-350 kWh/m2
an), dar s-au îmbunătăţit performanţele energetice la clădiri construite după anul 2000 (120 - 230
kWh/m2 an). În cazul clădirilor nerezidenţiale consumul de energie finală variază între 120 şi
400 kWh/m2 an în funcţie de categoria clădirii (birouri, educaţie, cultură, sănatate, turism,
comerţ, etc). La nivel naţional, consumul de energie în sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar
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(birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri nerezidenţiale) reprezintă împreună 45% din consumul
total de energie.
Datele statistice privind consumurile de energie, disponibile din Balanţa energetică pentru anul
2010, permit defalcarea consumurilor finale pe domeniile principale ale economiei.

Consum de energie în
clădiri: medie 2005-2010
(locuinţe), estimare
(nerezidenţial) (Sursa:
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBANINCERC” - INCD URBANINCERC)

Distribuția
consumului final de
energie (2010) pe
categorii de clădiri
nerezidențiale (Sursa:
Institutul Național de
Statistică, INCD
URBAN-INCERC)

Din totalul locuințelor, numai cca. 1,2 milioane sunt racordate la SACET-uri (cca. 600.000 de
apartamente doar în București). O treime din locuințele României (aproape 2,5 mil) se încălzesc
direct cu gaz natural, folosind centrale de apartament, dar și sobe cu randamente extrem de
scăzute (cel puțin 250.000 de locuințe). Aproximativ 3,5 mil. locuințe (marea majoritate în
mediul rural) folosesc combustibil solid – majoritatea lemne, dar și cărbune – arse în sobe cu
randament foarte scăzut. Restul locuințelor sunt încălzite cu combustibili lichizi (păcură,
motorină sau GPL) sau energie electrică. Peste jumătate dintre locuințele din România sunt
încălzite parțial în timpul iernii.
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6. Etape ulterioare si instituiții responsabile
EPBD include, de asemenea, obligații privind nZEB în legătură cu clădirile existente, fără termene
sau obligația de a stabili cerințe minime de performanță energetică. Articolul 9 alineatul (2) din
EPBD impune statelor membre, „urmând exemplul sectorului public, să elaboreze politici și să ia
măsuri de tipul stabilirii unor obiective cu scopul de a stimula transformarea clădirilor renovate în
NZEB și să informeze Comisia cu privire la acestea prin intermediul planurilor lor naționale…”.
Sprijinirea transformării parcului imobiliar existent în nZEB în temeiul articolului 9 alineatul (2)
din EPBD ar trebui să includă o mențiune privind creșterea energiei din surse regenerabile [articolul 9
alineatul (3) litera (c)]. În plus, articolul 13 alineatul (6) din Directiva RES impune statelor
membre să promoveze utilizarea energiei regenerabile pentru încălzire și răcire în propriile coduri și
reglementări din domeniul construcțiilor.
Articolul 9 alineatul (2) vizează, prin urmare, creșterea amplorii renovării, prin stabilirea de politici
naționale de sprijinire a renovării clădirilor existente la niveluri nZEB, mai profunde. Obligația
prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din EPBD este completată de strategiile naționale pe termen
lung în domeniul construcțiilor, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2012/27/UE a
Parlamentului European și a Consiliului (DEE), fapt care ar trebui să conducă la creșterea ratei de
renovare prin mobilizarea resurselor financiare și a investițiilor în renovarea clădirilor. Aceste strategii
de renovare pe termen lung reunesc elementele sus-menționate ale DEE (rata de renovare) și ale EPBD
(amploarea renovării).
Definiția cadru a nZEB în EPBD nu face distincție între clădirile noi și cele existente. Prezența
unei astfel de diferențieri poate induce în eroare pe consumatori, astfel cum ar fi cazul dacă ar
exista proceduri de certificare a performanței energetice diferite pentru clădirile noi și pentru clădirile
existente. „Reabilitare nZEB” înseamnă, prin urmare, o reabilitare a cărei magnitudine permite
îndeplinirea cerințelor de performanță energetică corespunzătoare nivelului nZEB. Aceasta nu
împiedică existența unor termene și a unor susțineri financiare diferite pentru clădirile existente, ca o
recunoaștere a perioadei mai lungi necesare pentru ca nivelurile nZEB să fie optime din punctul de
vedere al costurilor în cazul clădirilor existente.
Peste două treimi dintre statele membre dispun de politici și măsuri în cadrul categoriilor de
sensibilizare și educație menite să consolideze reglementările din domeniul construcțiilor și
certificatele de performanță energetică. Instrumentele financiare și măsurile de sprijin, inclusiv, de
exemplu, politicile de stimulare, împrumu- turile cu dobândă redusă, scutirile de taxe, primele
pentru particulari, programele de subvenționare pentru instalații cu energie regenerabilă,
orientările și finanțările pentru populațiile expuse riscului și ratele dobânzilor ipotecare subvenționate
pentru locuințe eficiente din punct de vedere energetic, constituie un alt element central pentru
promovarea nZEB.
Majoritatea politicilor și a măsurilor raportate de statele membre se aplică, de asemenea,
clădirilor publice. Domeniul de aplicare a măsurilor pentru clădirile publice variază
semnificativ în rândul statelor membre, mergând de la clădiri guvernamentale centrale exclusiv
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până la toate clădirile aflate în proprietatea statului sau toate clădirile utilizate în scopuri publice.
Unele state membre dispun, de asemenea, de măsuri specifice pentru clădirile publice. Acestea sunt
în principal campanii de monitorizare (de exemplu, „NRClick” este un sistem de contabilizare a
energiei pentru compararea diferitelor municipalități în Belgia) și proiecte demonstrative [de
exemplu, în Germania, clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero pentru Agenția
federală de mediu (Umweltbundesamt)].
În 2015, a fost întocmită o imagine de ansamblu în UE a situației planurilor naționale pentru
NZEB. Această analiză recentă confirmă progresele susținute înregistrate, atât în privința cantității,
cât și a calității măsurilor naționale pentru promovarea NZEB, inclusiv a modalităților de aplicare a
definiției, a obiectivelor intermediare până în 2015 și a politicilor financiare și de altă natură.
Acest raport identifică mai multe cadre de politică exemplare sau deschizătoare de drumuri.
Pregătirea noilor clădiri pentru a se încadra în obiectivele NZEB poate necesita adaptarea practicilor
existente. Cerințele minime de performanță energetică și cerințele în materie de consum aproape egal
cu zero ar trebui să fie evaluate ținând seama de termenele prevăzute la articolul 9 alineatul (1). În
plus, statele membre trebuie să se asigure că, în cazul în care noile construcții nu sunt conforme cu
cerințele de performanță energetică, există mecanisme de sancționare adecvate. Acest fapt poate
să necesite sancțiuni diferențiate pentru clădirile noi după ce termenele-limită pentru NZEB au fost
depășite.
Pentru a se asigura că obiectivele nZEB sunt atinse, statele membre sunt sfătuite să evalueze aceste
elemente cât mai curând posibil. Este, de asemenea, de dorit ca statele membre să definească
mecanismul care urmează să fie utilizat pentru a monitoriza îndeplinirea obiectivelor NZEB.
Acest mecanism ar trebui, de asemenea, să monitorizeze atingerea obiectivelor intermediare
pentru 2015, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), precum și unele posibile etape
suplimentare la nivel național până în 2020. Aceasta va consolida foile de parcurs NZEB actuale și va
contribui la mecanismele de monitorizare în anii următori.
Cele mai bune practici care vizează transformarea parcului imobiliar existent pot varia de la
sensibilizarea la tehnologie la sisteme de stimulare pentru instrumentele financiare, mecanisme fiscale,
instrumente economice, cum sunt sistemele de obligații de economisire a energiei, instrumente de
piață, precum parteneriatele public- privat pentru a stimula renovarea clădirilor sau centre pentru
soluții tip „ghișeu unic” oferind consiliere în domeniul reabilitării energetice.
Abordarea adoptată de unele state membre, care asociază sprijinul financiar acordat pentru renovarea
clădirilor cu obținerea unor clase de înaltă eficiență energetică echivalente cu NZEB, poate fi
considerată o bună practică pentru a stimula transformarea clădirilor din parcurile imobiliare naționale
în clădiri de nivel NZEB. În ultimul deceniu, majoritatea statelor membre au introdus măsuri
vizând parcul imobiliar existent și noi perspective pe termen lung au fost recent definite în strategiile
naționale de renovare elaborate în conformitate cu articolul 4 din Directiva privind eficiența energetică.
Statele membre ar trebui să conceapă combinații coerente de instrumente de politică (pachete de
politici), care să depindă numai în parte de bugetele publice.
Pentru renovarea parcului imobiliar, sunt necesare, mai presus de orice, date fiabile pentru
monitorizarea impactului politicilor, care să includă performanța energetică reală și mediul interior. În
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unele țări cu un potențial limitat de energie regenerabilă (de exemplu, nordul Europei), sunt
necesare politici de sprijin pentru măsuri alternative (de exemplu, pentru biomasă). Adoptarea
foilor de parcurs și a indicatorilor este, de asemenea, un instrument util pentru a răspunde unor
nevoi specifice și pentru a monitoriza implementarea acestora. Statelor membre li se recomandă să
își consolideze și să evalueze în continuare măsurile adoptate pentru a stimula renovările
aprofundate și eficiente din punctul de vedere al costurilor în direcția NZEB.
Schema de evaluare a Performanţei Energetice a Clădirilor include suplimentar condiţiile la
limită proprii fiecărei categorii de clădiri/clădiri. Directiva 2010/31/UE formulează în Art. 9
condiţii de implementare a clădirilor de tipul cu consum energetic aproape zero (nZEB);
definirea acestui tip de clădire trebuie să includă şi particularităţi locale obiective (parametrii
climatici). Clădirea este caracterizată de performanţa energetică foarte ridicată iar parametrul de
referinţă îl reprezintă indicatorul de energie primară determinată prin calcul.
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Concluzii preliminare privind necesitatea promovării unei politici publice
privind solutii,durabile si ușor de realizat pentru locuinte de tip nZEB

Problema clădirilor de tip nZEB este că sunt mult mai dependente de un complex de factori
locali (climatici, economici, sociali, industriali, legislativi etc.) decât alte clădiri, fiind mult mai
dependente de context, mai complexe tehnologic şi cu o întreținere mai complexă. Costul mai
ridicat este probabil efectul cel mai vizibil şi factorul determinant, astfel încât implementarea
pe piaţă a nZEB-urilor depinde în mare măsură de un sistem de suport complex care
trebuie dezvoltat în prealabil şi concomitant, fundamentat de o politică publică. Acesta
implică un cadru legislativ bazat pe un model adaptat local de dezvoltare, o strategie de
implementare care să implice facilităţi fiscale şi alte stimulente, o bază industrială orientată spre
standardul nZEB, proiectanţi şi verificatori antrenaţi şi comunităţi locale şi oameni (înţeleşi ca
beneficiari) interesaţi.
Conceptul nZEB este definit în principiu strict ca un rezultat final de energie consumată, cu un
aport de energii regenerabile, dar nu conţine şi modurile în care se atinge această ţintă. Se
presupune în general că diferitele tehnologii de ventilaţie, de producere de energie şi de
monitorizare automată a consumului de energie sunt intrinseci acestui concept.
Conform studiul privind tehnici și tehnologii de realizare clădiri de locuit de tip nZeb în zone cu
climă temperată realizat de Attia (2018) există însă două drumuri distincte spre atingerea
conceptului nZEB, o cale high-tech, specifică ţărilor industrializate şi una low-tech, specifică
ţărilor în curs de dezvoltare. Calea low-tech ar reprezenta o cale mai eficientă pentru zonele cu
potenţial economic redus şi industrie precară, fiind o strategie mai adaptabilă şi care foloseşte
resursele locale mai intens.
Această abordare oferă posibilitatea unei abordări flexibile unde măsurile de la baza piramidei
pot fi amplificate în detrimentul celor din vârf sau cel puţin se pot face ajustări în funcţie de
caracteristicile financiare ale beneficiarului. O abordare low-tech ar presupune deci o atenţie
deosebită pe aceste elemente, speculând caracteristicile climatice, organizarea interioară a
încăperilor, orientarea pe teren (mai dificilă din cauza parcelarului), forma clădirii şi alte
elemente care pot aduce o eficienţă energetică într-o fază pre-tehnologizată.
Cercatarea al lui Premrov și alii (2015) a descoperit însă că o amprentă mai mare şi o formă în
plan mai răsfirată, situaţii mult mai răspândite faţă de cele compacte, pot fi eficiente enegeretic
prin amplasarea suprafeţelor vitrate în mod corespunzător şi prin orientarea clădirii. Studiul lui
demonstrează de fapt că forma clădirii poate să fie mai puţin importantă dacă se iau în calcul mai
mulţi factori externi (ai terenului) şi interni (ferestre, organizare în plan etc.) folosind simulări
complexe.
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Raportul cost-eficienţă al elegerilor în proiectarea unei clădiri noi de locuit (Pajarskas 2017)
Trebuie deci adăugat că definirea formei clădirii strict după modele matematice poate deveni
contraproductivă în alte domenii care ţin de calitatea şi diversitatea spaţiilor locuinţei, cu efecte
care pot fi vizibile în arhitectura generală a stăzii şi a aşezării umane. Compactitatea clădirii sau
geometria planului nu sunt decizii care ţin doar de eficienţa energetică, este în principal o
problemă a fondului cultural prin faptul că pot afecta calitatea arhitecturii în sine. Nu se poate
concepe renunţarea la anumite tipologii arhitecturale sau elemente arhitecturale (balconul, terasa,
nişa etc.) doar prin prisma eficienţei energetice. Se poate presupune deci că în final este un
proces al compromisurilor.
Pentru realizarea unei politici publice referitoare la implementarea sistemelor de clădiri
nZEB sunt necesare şi date climatice (grad de însorire, cantitate de precipitaţii, vânturi
dominante şi curenţi de aer, niveluri de temperatură etc.), date despre materialele locale şi
accesibilitatea lor, date despre forţa de muncă locală (capacitate şi calificare), date despre
industria locală (existentă sau potenţială), date despre interconexiunile posibile cu alte regiuni
O abordare low-tech presupune în primul rând un lanţ de aprovizionare local, din resurse locale,
pentru care sunt necesare date despre materiale şi tehnici de construcţie accesibile imediat la faţa
locului. În acest moment se constată că materialele folosite pentru construcţii (noi sau renovări)
nu diferă de la regiune la regiune sau faţă de mediul urban. Sistemele constructive, materialele
de izolaţii, învelitorile, tâmplăriile etc. sunt în mare parte aceleaşi. Structurile de beton armat cu
pereţi de BCA sau cărămidă sunt soluţia cea mai uzuală.
Pentru atingerea obiectivului de realizare la scară națională a clădirilor rezidențiale de tip nZEB,
rezuyltatele cercetărilor în domeniu au identificat câteva acțiuni tematice , care trebuie să fie
parte a unei politici publice, care iau în calcul atât factorul uman, cât şi mecanismele economice,
politice și teritoriale.
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1.
Crearea bazelor de date sectoriale teritoriale
Este necesară crearea de mecanisme de culegere şi sortare a datelor, la nivelul local (ONG-uri
sau primării, activişti sociale etc.) sau central. Se recomandă de asemenea constituirea de
programe de sprijin şi stimulare a acestor actori şi creearea de organisme specializate în
culegerea şi sortarea datelor. Mecanismele de culegere şi sortare pot fi cercetarea de teren,
chestionarele, aplicaţii mobile sau platforme web, oricum acest proces trebuie coordonat de un
organism central. Se observă deci nevoia unei prime structuri multidisciplinare pentru a putea
pune bazele unor strategii naţionale.
Realizarea unei hărţi, unde în funcţie de zonele climatice şi de poziţionarea potenţialului de surse
regenerabile de energie (zone vântoase, zone de însorire, potenţial getermal, biomasă) să se
marcheze zone unde se pot construi case nZEB;
2.
Informarea permanentă a actorilor publici și privați implicați
Programele de informare, la fel ca în cazul strângerii de date, pot fi realizate atât de actori statali,
cât şi de actori neguvernamentalei sau privaţi. Aici iniţiativa locală ar avea un sens mai mare,
fiind mai eficientă transmiterea de informaţii de către entităţi locale, familiarizate cu populaţia şi
cu obieiurile locului. In acest sens, în prezentul studiu s-a realizat un chestionar adresat
autoritaţilor locale, ce va fi utilizat în cadrul etapelor următoare ale proiectului. Campaniile
acestea au mai multe roluri:
- creează premizele unei pieţe centrate pe soluţii şi materiale eficiente energetic, cu alte
cuvinte pun bazele unei cereri.
- contribuie la “cultura energetică” ca parte a culturii locuirii specifice oricărei ţări. Aici
există un punct important care se referă la informarea populaţiei cu privire la aştetările pe
care trebuie să le aibă de la o locuinţă. De exemplu mărimea ei raportată la situaţia
prezentă, dar şi viitoare (extinderi şi restrângeri ale familiei).
- contribuie la educaţia financiară a gospodăriilor astfel încât să-şi poată stabili mai bine
strategiile de investiţii, să facă alegeri mai informate, de exemplu cu privire la furnizorii
de energie sau la furnizorii de materiale.
Beneficiile sunt în primul rând individuale, deci reduceri de costuri de întreţinere şi de viaţă.
3.
Adaptarea sau dezvoltarea legislaţiei şi a normativelor tehnice
Inițierea unui proces de trecere la clădiri rezidenţiale de tip nZEB este creearea unei baze
comune de reguli şi indicatori, cu alte cuvinte normative de proiectare, execuţie şi monitorizare.
Normele sunt numitorul comun în funcţie de care se organizează procesul proiectării şi al
execuţiei. Aici intervine necesitatea unor programe pilot care să testeze diferite tipuri de abordări
în diferite contexte climatice, economice şi culturale ale ţării. Cu alte cuvinte se încurajează
elaborarea unor norme bazate pe cercetări in situ, conectate la realitatea de pe teren. Actorii
implicaţi sunt de asemenea din sfera instituţiilor statului (la nivel naţional sau local) sau privată.
Legislaţia în sine trebuie adaptată. În România. Având în vedere nivelul mediu de trai al
populației, măsurile incipiente de eficientizare a unei construcţii sunt de obicei pasive, iar
orientarea pe teren şi relaţia cu vecinătăţile este una dintre cele mai importante. Se pot avea în
vedere, la nivel urbanistic, organizări ale aşezării orientate spre eficienţă energetică.
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Procesul de proiectare şi execuţie al clădirilor de locuit de tip nZEB este oricum unul complicat
şi cu durate mai lungi de timp, iar o decizie politică, de facilitare a procedurilor de avizare şi
autorizare ar putea avea consecințe imediate în decizia beneficiarilor de a adopta aceste sisteme.
Corelarea între Stategia enegetică, Stregia de dezvoltare durabilă şi Strategia naţională de
dezvoltare economică a României referitor la eficienţa energtică în construcţii, respectiv
realizare de locuinţe nZEB
4.
Formarea de profesionişti.
Specialiştii sunt direct implicați în procesul de construcţie: arhitecţii, inginerii, constructorii,
verificatorii sau auditorii energetici. Este necesară apariţia unor programe de formare şi
informare, cu caracter multidisciplinary, pentru specialişti. Un rol important îl joacă atât
procesul didactic, care trebuie regândit, cât și implicarea breslelor de specialiști.
Crearea de centre de instruire, demonstraţii tehnologice şi servicii de consultanţă pentru
implemntarea nZEB. Instruirea să cuprindă pregătirea/calificarea forţei de muncă locale în
vederea implementării materialelor de construcţii, tehnologiilor pentru valorificarea SRE.
5.
Stimularea industriei şi a constructorilor.
Trebuie create pârghii politice care să stimuleze:
- premizele, adică cererea de produse eficiente energetic. Aici contribuie şi programele de
informare enunţate mai sus. Aici apare şi un subpunct important care se referă la cercetare şi
dezvoltare de materiale, tehnologii şi tehnici noi, axate pe resurse locale, ecologice. Acesta este
un domeniu care este dependent de context şi deci nu poate fi importat complet. O serie de astfel
de întreprinderi care ar fi implicate în cercetare şi dezvoltare ar trebui de asemenea vizate de un
program naţional de stmulare a industriei.
- avantajele materiale ale beneficiarilor (proprietari) acestor clădiri; acestea trebuie directionate
punctual si precis, spre zonele şi domeniile unde apare un potenţial. Acesta nu este un proces cu
un început şi o derulare clară, este mai degrabă un proces imprevizibil şi la care ar trebui să
răspundă un sistem adaptabil şi flexibil. Ariile care ar trebui monitorizate sunt migraţia forţei de
muncă, starea cererii şi a ofertei, condiţii climatice noi, corelarea dintre noi materiale şi
tehnologii şi resurse locale etc.
Având în vedere caracterul profund local şi dinamic este de presupus că ţinta unui program
naţional ar trebui să în primul rând fie micii întreprinzători, care să acopere mai eficient teritoriul
oferind o bază de la să se poată conecta şi marile companii într-o reţea extinsă. În general
iniţiativa locală este cea care răspunde cel mai eficient unor condiţii locale.
6.
Informarea populației şi monitorizări post-finalizare construcții.
Diferenţele dintre ce e estimat şi ce se întâmplă în timpul funcţionării locuinţei pot fi importante
şi sunt afectate de mai mulţi factori. În cursul acestei monitorizări se observă atât funcţionarea
subansamblurilor, cât şi răspunsul lor la stilul de viaţa al locuitorului. Sunt necesare campanii de
conştientizare şi pregătire a a populaţiei referitor la principiile unei locuinţe nZEB.
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Anexa - STATISTICI TERITORIALE PRIVIND LOCUINȚELE DIN ROMÂNIA (2011)
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Harta ponderii locuințelor construite după 1970 din total locuințe (2011)

Harta ponderii locuințelor construite înainte de 1970 din total locuințe (2011)
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Harta ponderii locuințelor construite după 1970 din prefabricate și beton (2011)

Harta ponderii locuințelor construite după 1970 din zidărie (2011)
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Harta ponderii locuințelor construite după 1970 din lemn și paiantă (2011)

Harta ponderii locuințelor construite după 1970 din OSB, PFL și materiale mixte (2011)
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Harta ponderii locuințelor din mediul rural care se încălzesc utilizând centrale termice (2011)

Harta ponderii locuințelor din mediul urban care se încălzesc utilizând centrale termice (2011)
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Harta ponderii locuințelor din mediul rural care se încălzesc utilizând electricitate (2011)

Harta ponderii locuințelor din mediul urban care se încălzesc utilizând electricitate (2011)
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Harta ponderii locuințelor din mediul rural care se încălzesc utilizând gaze naturale (2011)

Harta ponderii locuințelor din mediul urban care se încălzesc utilizând gaze naturale (2011)
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Harta ponderii locuințelor din mediul rural care se încălzesc utilizând sobe cu lemne (2011)

Harta ponderii locuințelor din mediul urban care se încălzesc utilizând sobe cu lemne (2011)

69

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Harta ponderii locuințelor din mediul rural care nu au un sistem de încălzire (2011)

Harta ponderii locuințelor din mediul urban care nu au un sistem de încălzire (2011)

70

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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