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CAP.1. Introducere 

Directiva europeană EPBD 2010/31/EU1 impune introducerea de la 31 decembrie 2020 a 

obligativităţii clădirilor nou construite de a respecta criteriul Nearly Zero Energy Buildings (nZEB). 

Ţările europene au ca atare sarcina de a realiza un cadru legislativ şi economic propice pentru o astfel 

de schimbare de paradigmă.  

România, în calitatea sa de membru al Uniunii Europene, este astfel nevoită să îşi creeze propria 

strategie privind realizarea acestei cerinţe. Directiva lasă însă la latitudinea fiecărui stat membru 

adaptarea acestui parcurs în funcţie de caracteristici locale şi propune o etapizare pe care, de 

asemenea, fiecare stat membru o va implementa în funcţie de propriul lui profil.  

Problema acestui tip de construcţii 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 mentenanţă mai sofisticată. 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 

concomitent. 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.  

În contextul în care eficientizarea energetică a locuinţelor depăşeşte stadiul de simplu deziderat şi 

devine un imperativ devine evident că o simplă adaptare a pieţei de construcţii nu mai este suficientă. 

Este nevoie de o reală schimbare de paradigmă. Schimbarea paradigmei în domeniul locuirii 

presupune însă mult mai mult decât construcţia propriu-zisă. Domeniul locuirii este prin definiţie 

nucleul existenţei umane şi pe cale de consecinţă este un nod în centrul unei reţele extinse de factori: 

umani, economici, industriali, politici etc. Schimbarea presupune deci afectarea unui domeniu extins şi 

angrenează după sine o multitudine dintre componentele unei societăţi. 

În acest context studiul de faţă va încerca pe de o parte să ilustreze cât mai fidel realitatea din România 

şi să analizeze pe de altă parte practici din alte state legate de standardul nZEB, în particular şi al 

eficienţei energetice, în general. De asemenea se va pune accent pe principiile de bază şi mai puţin pe 

detalii tehnologice astfel încât să se poată creiona o strategie adaptată local. Se crede că în cazul de 
                                                
1 Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene 2010. 
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faţă simpla copiere a unor modele de succes nu are cum să funcţioneze dat fiind decalajul mare de 

dezvoltare. În plus se va încerca trasarea unor strategii low-cost şi low-tech care se presupune că ar 

putea fi imediat aplicabile. De asemenea se vor face o serie de recomandări privind domenii care nu 

sunt suficient implicate la ora actuală sau nu există pur şi simplu şi fără de care un asemenea demers 

este cvasi-imposibil.  

 
CAP.2 Considerente generale privind structura studiului 

Studiul de faţă va avea prin urmare o abordare gradată, centrată pe contextul local. O primă parte 

analizează contextul legislativ din România în comparaţie cu alte ţări europene pentru a putea 

determina gradul de acoperire legală şi pentru a măsura o bază pentru viitoare politici publice pentru 

implementarea conceptului nZEB. 

O a doua parte a studiului face o trecere în revistă a principalilor termeni implicaţi în studiu: locuinţa 

durabilă, clădirea de locuit de tip nZEB, casa pasivă. Astfel este stabilit un cadru conceptual al 

principalelor tipuri de clădiri eficiente energetic şi al caracteristicilor lor. Aici sunt prezentate şi o serie 

de exemple de locuinţe cu consum redus de energie realizate în România, cu fişe de date tehnice şi 

descriere. 

Următorul capitol analizează situaţia din România, încercând să acopere ambele  faţete ale 

problematicii locuirii: cadrul construit şi locuitori. Folosind date statistice oficiale se încearcă în 

primul rând o ilustrare a stării şi a tendinţelor în ceea ce priveşte locuinţele, indiferent de tipul lor 

(individuale sau colective), separate pe medii rural sau urban şi în funcţie de starea economică a 

propietarilor: starea fondului contruit, număr de locuinţe şi procentul aflat în propietate privată, tipul 

lor şi materialele de construcţie folosite (inclusiv izolare termică) etc. Un capitol separat analizează 

profilul energetic al locuinţelor existente în România, vizând eficienţa lor energetică, sursele de 

energie şi ponderea fiecărui tip de energie consumată. Un aspect colateral al acestei analize constă în 

evaluarea cantităţii şi actualităţii informaţiilor pentru recomandări asupra domeniilor unde ar fi 

necesare activităţi de strângere a datelor în vederea stabilirii unei imagini mai exacte a stării de fapt 

din România. 

 În paralel se încearcă o analiză a capacităţilor financiare ale gospodăriilor: capacitatea de investiţii în 

locuinţe, distribuţia bugetului familial, capacitatea de reacţie la cheltuieli suplimentare cu mentenanţa 

etc. Aici se abordează problematica sărăciei energetice din România. De asemenea se analizează 
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trăsăturile comportamentale ale populaţiei în privinţa locuinţei: gradul de aglomerare (mobilitate şi 

independenţă financiară), opţiunile la cumpărarea unei locuinţe sau la construcţia unei locuinţe, 

abordarea mentenanţei şi modernizării locuinţelor.  

Următoarea parte a studiului analizează aspecte legate de construcţia clădirilor de tip nZEB din alte 

state. Aici se discută despre diversele mecanisme folosite în alte state membre ale U.E. în domeniul 

clădirilor de locuit de tip nZEB şi despre exemple de bune practici de intrumente financiare şi 

stimulente aplicate în alte ţări pentru a încuraja şi sprijini dezvoltarea acestui tip de clădiri. Aici se 

discută de asemenea despre metode de proiectare şi tipuri de strategii folosite în state cu experienţă 

mai îndelungată pentru a eficientiza raportul cost investiţie versus beneficii şi capacitate de amortizare. 

Se abordează în această parte a studiului problematica alcătuirii echipelor de proiectare şi execuţie, 

tipuri de strategii folosite în proiectare şi măsuri care să crească eficienţa energetică a clădirilor fără a 

avea un impact major asupra costurilor de execuţie (balanţa măsurilor pasive faţă de cele active). 

Accentul este pus pe principii de bază, precum forma clădirii (raportul suprafaţa construită/volum), 

orientarea ei, aşezarea pe teren şi organizarea interioară. 

Un plus faţă de alte studii este discuţia despre modificări ale eficienţei energetice a locuinţei după ce a 

fost terminată şi dată spre folosinţă. Utilizarea locuinţei este de multe ori văzută ca un reflex, ceva 

natural şi înnăscut, totuşi pe măsură ce ea devine mai complexă atunci şi folosirea ei devine un proces 

delicat care trebuie învăţat. Tot ce înseamnă efectul de recul (rebound effect) sau decalajul între indicii 

de consum energetic proiectaţi şi cei rezultaţi în urma exploatării locuinţei (perrformance gap) sunt 

fenomene studiate care denotă faptul că tiparele comoprtamentale ale utilizatorului afectează în 

practică capacitatea clădirii de a mai fi eficientă energetic şi deci, chiar dacă a fost proiectată şi 

atestată ca fiind de tip nZEB, ea începe să se comporte mai energofag, în afara parametrilor proiectaţi. 

În această parte a studiului se analizează deci metode de monitorizare post-ocupare, sisteme de 

transmitere în timp real a informaţiilor către locuitori, politici guvernamentale sau neguvernamentale 

de educare a locuitorilor în privinţa utilizării conştiente a locuinţei etc. 

Ultima parte a studiului o reprezintă o serie de concluzii, recomandări şi strategii posibile în cazul 

trecerii la tipul de locuinţă nZEB în România.  
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CAP3. Definiţii privind conceptele: locuinţă durabilă, clădiri cu consum de energie 
aproape zero (nZEB), sărăcie energetică) 
3.1. Locuinţa durabilă 

Dezvoltarea durabilă, concept definit pentru prima dată în 1987 de către Comisia Mondială pentru 

Mediu şi Dezvoltare (WCEF) este acel proces care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.  

Conceptul vizează toate tipurile de resurse şi ecosisteme, în toate domeniile, bazându-se pe trei piloni 

ai dezvoltăii durabile: 

1. economic (eficiență, securitate, profitabilitate): cu obiectivele muncii decente și a creșterii 

economice, industria - inovarea și infrastructura, consumul și producția responsabile. Sistemul 

economic este considerat sustenabil dacă poate funcționa continuu. 

2. social (responsabilitate/echitate socială): introduce ideea de sfârșit al sărăciei și încetarea 

foametei, asigurarea sănătății și bunăstării, asigurarea educației, asigurarea egalității de gen, 

inegalitățile reduse, pacea - justiție și instituțiile puternice. Sistemele sociale ar trebui să fie 

organizate într-un mod care limitează tensiunile sociale și împiedică escaladarea 

3. de mediu (impactul asupra mediului): care conduce la apariția și dezvoltarea de orașe și 

comunități durabile, apă curată și salubritate, energie accesibilă și curată, acțiuni privind clima, 

viața sub apă, viața pe uscat și un parteneriat pentru atingerea obiectivelor. Resursele naturale 

ar trebui să fie utilizate numai în măsura în care acestea se pot regenera. 

Referirndu-ne la construcția durabilă, aceasta vizează limitarea impactului clădirilor asupra mediului, 

asigurând în același  timp o calitate superioară din punct de vedere estetic, durabilitate și rezistență. 

Construcția durabilă ia în considerare întreg ciclu de viață al clădirii, de la proiectare, proces de 

construcţie până  la utilizare, intretinere, renovare şi, în final, la demolarea respectivei clădiri și 

reciclare. Clădirile trebuie să fie proiectate în așa fel încât să susțină și să asigure dezvoltarea 

sustenabilă în toate cele 3 dimensiuni. 

Durabilitatea nu poate fi realizată prin acțiuni care vin dintr-o singură direcție, toate aspectele 
menționate mai sus trebuie să fie studiate și așezate într-o abordare durabilă. 
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 Principiile locuirii sunt subordonate unei filozofii culturale (modul de construire al locuintei nu 

determina modul locuirii neapărat). Construim o clădire eficient energetic şi durabilă, dar la final totul 

se rezumă la utilizator, la oamenii care folosesc efectiv clădirea. 

Astfel, porivit Anexei 1 din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru 

construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, construcțiile trebuie să corespundă, 

atât în ansamblu, cât și pe părți separate, utilizării preconizate, ținând seama mai ales de sănătatea și 

siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcțiilor. În condițiile unei 

întrețineri normale, construcțiile trebuie să îndeplinească aceste cerințe fundamentale aplicabile 

construcțiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic. 

1. Rezistență mecanică și stabilitate 

2. Securitatea la incendiu 

3. Securitatea la incendiu 

4. Securitatea la incendiu 

5. Economie de energie și izolare termică 

6. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

7. Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale 

să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: 

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după 

demolare; 

(b) durabilitatea construcțiilor; 

(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul 

 

Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996  vine şi reglementează aspectele 

sociale, economice, tehnice și juridice ale construcției și folosinței locuințelor. Astfel sunt prevăzute 

exigențe minimale, precum şi suprafeţe minimale pentru locuințe:  

- acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a 

spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; 

- spațiu pentru odihnă; 

- spațiu pentru prepararea hranei; 
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- grup sanitar; 

- acces la energia electrică și apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor 

menajere. 
 

Suprafeţe minimale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In acest context Strategia Naţionalã pentru Dezvoltarea durabilã a României 2030 adoptată de 

Guvernul României în noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018, elaborată sub coordonarea  

Departamentului pentru dezvoltare durabilă, stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 

și implementarea setului de 17 ODD şi susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv 

economic, social și de mediu. Este structurată pe trei capitole:  Cap.I – Introducere, Cap.II - Obiective 

pentru Dezvoltare Durabilă, Cap. III - Implementare și Monitorizare. In capitlul II se prezintă stadiul 

actual de dezvoltare al României, ca urmare a implementării Strategiei aprobate de Guvern în 

noiembrie 2008. Se relevă neajunsurile constatate și se identifică domeniile specifice în care sunt 

necesare eforturi și resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor de convergență și apropierea 

semnificativă de media UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. Capitolul II prezintă 

totodată țintele naționale pentru fiecare dintre cele 17 ODD, respectiv Orizont 2020 pentru măsurile 

preconizate și Ținte 2030 pentru eșalonarea rațională a eforturilor destinate atingerii acestui scop. 
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Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a 

cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure 

și la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; 

Locuințe decente 

Problemele identificate în crearea comunităților durabile sunt calitatea slabă a fondului imobiliar 

existent, numărul mare de clădiri vulnerabile la riscul seismic, locuințe inadecvate pentru grupurile 

sărace și vulnerabile, ineficiența pieței de locuințe și cadrul legal și instituțional. 

Prin Agenția Națională pentru Locuințe, în calitate de agenție publică de implementare, se derulează 

Programul de Construcții de Locuințe pentru Tineri Destinate Închirierii. În prezent, 51 de obiective 

de investiții se află în execuție, însumând, la data de 25 mai 2018, 1915 de unități locative. 

Conform Eurostat, România s-a poziționat în 2016 pe primul loc la rata de supraaglomerare de 48,4%, 

comparativ cu media UE de 16,6%73. Acest indicator este definit prin numărul de camere de care 

dispune o gospodărie, prin mărimea gospodăriei, precum și prin vârstele și situația familială a 

membrilor acesteia. 

Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire, s-a elaborat proiectul de Strategie Națională a Locuirii, 

realizat în strânsă coordonare cu măsurile incluse în Pachetul Național Anti-Sărăcie, lansat de 

Guvernul României în luna februarie 2016 și cu Strategia privind Incluziunea Socială şi Reducerea 

Sărăciei. Sunt menţionate programele dedicate locuirii în România (aprox.20) aflate în diferite etape 

de implementare, evidenţiindu-se şi programele de eficienţă energetică a clădirilor, care prin măsurile 

implementate să conducă la la o creştere a sutenabilităţii.  
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3.2. Concepte şi standarde privind clădiri cu consum redus de energie. Clădire cu consum de 

energie aproape zero nZEB 

 

Preambul legislativ 

Revizuirea Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) prevede şi definite 

următoarele : 

 EPBD (art.9 (1)):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 

 EPBD (art.9 (2)):Statele membre elaborează planuri nationale pentru cresterea numărului de 

clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Aceste planuri nationale pot include 

obiective diferentiate în functie de categoriile clădirilor. (2) De asemenea, urmând exemplul 

sectorului public, statele membre trebuie să elaboreze politici si 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 si să informeze Comisia cu privire la acestea prin 

intermediul planurilor lor nationale mentionate la alineatul (1). 

 EPBD (art.2 (2)): „clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” înseamnă o 

clădire cu o performantă energetică foarte ridicată. 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 fata locului sau în apropiere; 

 

In acest contextul acestor obligaţii legislative, statele membre ale UE lucrează la punerea în aplicare 

a cerințelor EPBD nZEB, deși cu niveluri de ambiție diferite. O definiție mai clară a performanței 

energetice dorite a unei clădiri cu aproape zero energie în legislația europeană ar sprijini o abordare 

mai coerentă a guvernelor naționale.  
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Astfel fiecare stat membru şi-a definit propriile limite, apărând diferite concepte/ standarde legate  

de clădiri cu consum redus de energie, respectiv „clădire al cărei consum de energie este aproape 

egal cu zero”: 

 Austria: 70% din cerinţele minime corespunzător consum 25-45 kwh/mp.an pentru  încălzire 

Pentru casa pasivă 20 % din cerinţele minime, adică 15 kwh/mp.an pentru încălzire şi 65 

kwh/mp.an pentru energie primară.  Pentru clădiri sociale de consum energetic redus             

max. 60 kwh/mp.an pentru încălzire (consum final de energie). 

 Belgia: 

- Clasa de consum energetic redus 1: redus cu 40% faţă de cerinţele minime pentru 

locuinţe şi cu 30 % mai reduse faţă de birouri şi şcoli; 

-  Clasa consum foarte redus: cu 60 % mai puţin faţă de cerinţele minime pentru locuinţe 

şi cu 45 % mai redus faţă de birouri şi şcoli. 

  Cehia: Clasa A clădiri (case unifamiliale):  51 kwh/mp.an (aprox. 50 % din cerinţele minime)  

 Danemarca: cerinţa minimă pentru Clasa 2015 clădiri rezidenţiale de consum redus energetic 

este dată de formula 30+1000/kwh/mp.an (suprafaţă de încălzire).Pentru alte clădiri 41+1000/ 

kwh/mp.an (este inclus  iluminatul).Urmează Clasa 2021 cu 20 kwh/mp.an pentru 

rezidential,respectiv 25 kwh/mp.an pentru cladiri.  

 Finlanda: Clădiri cu consum redus de  energetie: 60 % din cerinţele minime  

 Franţa: Clădiri cu consum redus. Conceptul Effinergie: consumul de energie pentru încălzire, 

condiţionare a aerului, ventilare şi producere a apei calde menajere (ACM) < 50 kWh/mp an 

(40-65 kwh/mp.an funcţie de zona climatică sau altitudine.  

 Germania: Clădiri cu consum de energie (KfW40): 40 % din cerinţele minime (EnEV 2009)  

 Ungaria: Clădirile rezidenţiale: 50-72 kWh/mp an 

 Norvegia: Casa Pasivă: 15 kwh/mp.an.Pentru case mici (<250 mp) şi locaţii cu temperaturi 

mai mici de 6,30C se poate ajunge până la 30 kwh/mp.an.  

 Elveţia: Clădiri etichetate “A”.50 % din cerinţele minime / Conceptul Minergie:Consumul de 

energie pentru încălzire, condiţionare a aerului, ventilare şi producere a apei calde menajere                   

(ACM) < 42 kWh/mp an. Construirea locuinţelor în standard Minergie presupune anveloparea 

clădirii, o bun5 etanşare, sistem de ventilare cu recuperare a caldurii. Consumul specific de 

energie este utilizat ca indicator principal pentru cuantificarea calității necesare a clădirii. În 
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acest fel, se poate asigura o evaluare fiabilă. Numai energia finală consumată este relevantă. În 

prezent, aproximativ 13% din clădirile noi și 2% din proiectele de renovare sunt certificate 

Minergie. Acestea sunt în mare parte clădiri rezidențiale. Obiectivele programelor 

SwissEnergy&Infrastructure şi Programul de Mediu solicită ca 20% din construcțiile noi și 5-

10% din proiectele de renovare să fie certificate Minergie. Standardul Minergie este oarecum 

comparabil cu standardele germane KfW40 (clădiri noi) și standardele KfW60 (renovare). 

 Marea Britanie: 6 categorii ce corespund unor reduceri de energie de 10%,18 %,25 %,44 

%,100 % şi Carbon Zero, din minimul necesar de încălzire (69 kwh/mp.an). 

Se poate obesrva că: 

- Mai mult de jumatate din Statele Membre nu au o definiţie pentru clădiri de consum de energie 

redus sau de zero energie; 

- Cele mai multe ţări care au definiţii legate de cladiri ce au consum redus de energie au criteriul 

valoarea maximală a energiei primare pe m2; 

- Definiţiile existente nu menţionează ponderea de energie regenerabilă în energia livrată (cu 

excepţia Germaniei în legislaţia curentă); 

- Diferite elemente din definiţiile existente pot fi folosite pentru o definţie NZEB; 

 

In România MDRAP realizează Planul de creştere a numărului de clădiri al căror consum de energie 

este aproape egal cu zero - Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) Romania (plan  reviziut şi 

actualizat în 2014) care prezintă „Metodologia de estimare a eficienţei economice a soluţiilor tehnice care 

asigură atingerea performanţei energetice proprie clădirilor de tip NZE” şi Eficienţa economică a soluţiilor 

tehnice pe tipuri de clădiri . 
Astfel, Potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată: 

 nivelul maximum admis al energiei primare din surse convenţionale (combustibili fosili) şi ale 

emisiilor de CO2 aferente proceselor de funcţionare a clădirilor – pe tipuri de clădiri şi pe zone 

climatice de iarnă ale României sunt precizate în tabelul de mai jos2: 

                                                
2Ordinul nr. 386/2016 pentru modiicarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al 
elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005 
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 Pentru asigurarea consumurilor energetice totale ale unei clădiri cu consum de energie aproape 

egal cu zero, sursele regenerabile de energie (nefosile), acoperă minimum 10% din energia 

primară totală calculată a clădirii. 

Sursele regenerabile de energie sunt utilizate în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de 

vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător şi amplasate fie pe clădire, fie pe terenul 

aflat în proprietatea clădirii.  

La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, nivelul maximum admis al 

energiei primare din surse convenţionale se respectă în măsura în care investiţiile respective se 
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justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata 

normală de funcţionare a clădirii. 

 

In cele ce urmează se prezintă conceptul de Casă Pasivă, concept ce ar putea fi considerat şi în 

România o referinţă pentru clădiri de consum de energie aproape zero energie, desigur o limitã 

ambiţioasă.  

3.2.1. Casa pasivă 

In 1995 dr.W.Feist de la Passive House Institute (PHI Darmstadt, Germania) defineşte conceptul de 

«Casa pasiva » (“Passivhaus”), care abordează trei aspecte esentiale : 

 limitarea drastică a consumurilor energetice pentru încălzire şi climatizare; 

 realizarea unor exigente sporite de calitate (confort termic); 

 definirea unei serii de sisteme pasive privilegiate. 

Pe baza acestor principii din cu anul 2000 au fost construite peste 10000 de case pasive in Germania, 

Austria, Elvetia, Belgia şi alte tari din Europa Centrală.  

Incepând cu anul 2008 şi în România conceptul începe să devină cunoscut în rândul specialiştilor, 

dezvoltatorilor imobiliari, precum şi al persoanelor private. In această perioadă s-au certificat 

proiectanţi de case pasive (recunoscuţi de PHI Darmstadt), au apărut Asociaţia Case Pasive, precum şi 

Ateliere de proiectare case pasive. S-au realizat un număr aprox. de 20 case pasive (locuinţe 

individuale) în regie proprie. Inceputurile au fost prin anul 2008, prin trei proiecte de cercetare 

dezvoltare, unul dintre ele fiind „Case Pasive adaptate condiţiilor climatce din România” realizat în 

parteneriat în cadrul Prgramului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II. 

Casa pasivă este o clădire care trebuie să asigure confortul interior atât în perioada de iarnă, cât şi în 

perioada de vară cu consumuri reduse de energie.  

Principalele criterii de calitate pentru casa pasivă au fost definite de Institutul Passivhaus din 

Darmstadt (Dr. Wolfgang Feist), după cum urmează: 

 Consumul anual pentru încălzire nu trebuie să depasească valoarea de 15 kWh/m2 an; 

 Consumul total de energie primară pentru toţi consumatorii din locuinţă (incălzire, apă caldă, 

ventilaţie, pompe, iluminat, gătit şi aparate casnice) nu trebuie să depaşească valoarea de                    

120 kWh/m2 an; 
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 Temperatura interioară nu va coborî sub 20o C în timpul iernii, iar in timpul verii va fi 

mentinută sub 26o C; 

 Testul de etanşeitate (la 50 Pa) a anvelopei casei, realizat după normele EN 13829, trebuie să 

indice un schimb de aer de maxim 0,6 h-1; 

 Valorile necesarului de energie se calculează cu programul de calcul intocmit de Passivhaus 

Institut: « Passive Hause Planning Package » (PHPP). 

Pornind de la aceste limitări, eventuale consumuri suplimentare de energie pot fi acoperite cu surse 

regenerabile de energie. Tabelul urmator sintetizeaza caracteristicile fundamentale care deosebesc o 

casa pasiva de alte case, chiar si de cele cu consumuri considerate in general reduse de energie: 

Forma compactă şi izolare bună Toate elementele de constructie opace ale anvelopei trebuie sa fie bine 
termoizolate, astfel incat coeficientul global de transfer termic U sa nu 
depaseasca 0.15 W/(m²K). 

Orientare sudică şi elemente de 
umbrire 

Utilizarea echipamenteler solare pasive este deosebit de importanta la 
casele pasive 

Tâmplărie şi geam eficiente 
energetic 

Ferestrele (geam si rama impreuna) trebuie sa fie caracterizate de un 
coeficient global de transfer termic U cel mult egal cu 
0.80 W/(m²K),avand coeficienti de absorbtie a radiatiei solare in jur de 
50%. 

Etanşeitatea la aer a anvelopei Schimbul de aer prin neetanseitati trebuie sa fie mai mic de 0.6 ori volumul 
casei pe ora. 

Preîncălzirea pasivă a aerului 
proaspăt 

Aerul proaspat poate fi adus la interior prin canale subterane care schimba 
caldura cu solul si preincalzesc aerul praspat la o temperatura de peste 5 °C, 
chiar si in zilele reci de iarna. 

Recuperarea eficientă a căldurii 
aerului evacuat cu un schimbător 
de căldura aer-aer 

Cea mai mare parte a caldurii sensibile din aerul evacuat este transferata 
aerului proaspat admis in cladire (rata derecuperare peste 80%) 

Prepararea apei calde de consum 
folosind surse regenerabile de 
energie 

Apa calda de consum este preparata cu ajutorul panourilor solare sau 
pompelor de caldura . 

Aparatură electrocasnică şi de 
gătit eficientă energetic 

Frigidere, congelatoare, masini de gatit, lampi, masini de spalat, etc cu 
consum redus de energie.  
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3.2.2. Exemple de bune practici de locuinţe cu consum redus de energie, realizate în România. 
 

In cele ce urmează se prezintă câteva exemple de locuinţe cu consum foarte redus de energie, realizate 

în România. Sunt exemple de locuinţe realizate în diverse zone geografice din ţară, încadrate în 

specificul zonei, realizate în diverse tipuri constructive, utilizând forţa de lucru din zonă. 

In prezent construirea unei locuinţe cu consum foarte redus de energie se realizează cu costuri încă 

mai mari faţă de o locuinţă standard. Insă trebuie remarcat faptul că tendinţa generală din partea  

beneficiarilor, dar mai ales a proiectanţilor şi dezvoltatorilor imobiliari este de a realiza locuinţe cu 

consum redus de energie, de utilizare a materialelor de construcţie performante din punct de vedere 

energetic, dar şi prietenoase cu mediul, precum şi utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri 

fotovoltaice, panouri solar termic, pompe de căldură, utilizarea biomasei). 

Trebuie menţionat în acest sens ajutorul care vine din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu, 

care prin „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua 

naţională” se finanţează 90% din cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere 

minim instalată de 3kW (dar nu mai mult de 20 000 lei). 

Acestui Program i se alătură şi Ordinele ANRE nr.2263,nr.2274, nr.2285 din 28.12.2018 care vin în 

sprijinul prosumatorilor ce comercializează energie electrică la preţ reglementat. Prosumatorul este 

„clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate 

specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din 

surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament 

de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul 

consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea 

lor comercială sau profesională primară." 

                                                
3OrdinNr. 226 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale 
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor 
 
4Ordin nr. 227 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice 
produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea 
instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice 
 
5Ordin nr. 228 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice  

de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea" 
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Denumire: Case Pasive UPB 
Amplasament: Incinta Universităţii POLITEHNICA Bucureşti,  
 
Proprietar: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti 
Proiect realizat în parteneriat, în cadrul Programului de CD&I 2008, cofinanţat de UEFISCDI 
ISPE SA-coordonator 
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 
Arhitectură / Structură: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti  
Instalaţii: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti, ICPET 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – AOSR 
Costructor: AGECOM Baia Mare 
 

 
Sursa:https://www.energ.pub.ro/cercetare_passive_house 

Descriere: 

Proiectul constă ȋn realizarea a două case pasive rezidentiale cuplate, adaptate condiţiilor climatice 

din România, fiecare având dimensiunile ȋn plan 11,80mx8,00m, regim de ȋnălţime P+E şi ȋnălţimea 

maximă h=7,95 m de la cota terenului amenajat. 

Respectarea standardului “Casă Pasivă”: utilizarea soft-ului PHPP (Passive House Planning Package) 

in colaborare cu Passivhaus Institut din Darmstadt, Germania. 

Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare2008. 

Cele două locuinţe au caracteristici constructive identice, dar dotarea cu instalaţii este uşor diferită, 

pentru a realiza două variante posibile de alimentare cu energie.Locuinţele se desfăşoară în plan parter 

şi plan etaj mansardat, fiind dotate cu scara interioară deschisă. Parter: bucătăria, livingul, sufrageria şi 

camera tehnică unde este amplasat recuperatorul de căldură din sistemul de ventilare mecanică. Etaj: 

trei dormitoare, două băi şi spaţii anexe.Fiecare locuinţă are sistem de ventilare mecanică prevăzut cu 

recuperator de căldură din aerul evacuat şi încălzire suplimentară realizată electric, din sursa 

geotermală sau solară. O parte din energia termică este produsă în panouri solare termice, iar o parte 

din energia electrică este produsă în panouri PV, toate amplasate pe învelitoarea clădirii cu orientare 
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sud.Una dintre locuinţe (est) este dotată cu canale îngropate pentru admisia aerului proaspăt (Puţ 

Canadian) şi panouri radiante corectoare pentru temperatura interioară, iar cealaltă (vest) este dotată cu 

pompă de căldură geotermală sol-apă şi panouri radiante cu agent termic. 

Date: 
Tipul clădirii: Casă unifamilială pasivă, realizată P+M in sistem pasiv,  Subsolul şi Podul fiind 
realizate in sistem pasiv, dar fără încălzire. 
Suprafaţă construită:            94,0 m2 

Suprafaţă utilă:                    140,0 m2 
Volumul aer interior:           435,3 m3 
Suprafaţă totală anvelopă:  406,6 m2 
Suprafaţă totală vitrată:        32,0 m2 
Data începere/ finalizare: 2009/ 2011  
Standard de energie: Casa pasivă (PHPP) 
Necesar căldură pentru încălzire/răcire:15kWh/m²an 
Consum specific total energie primară:112 kWh/m²an 
Test etanşare (n50-valoare): 0,31 1/h 
Temperatura interioară: max 260C (vara) şi min 200C (iarna) 
 
Tipul construcţiei 
Pereţi exterior:  bloc zidărie Ytong, λ=1,13W/mK, 30 cm grosime 
Izolaţie pereţi: vată mineral sticlă ISOVERFDPL, λ=0,034 W/mK, 30 cm grosime 
Finisaj pereţi exteriori: faţadă ventilată, cu panouri HPL WERZALIT (E, S, V) şi panouri metalice 
RUUKKI (N) 
Placa pe sol izolaţie: 20+18 cm, XPS (λ=0,036 W/mK 
Izolaţie acoperiş: vată minerală sticlă ISOVER DOMO (λ=0,039 W/mK – 40 cm grosime) 
Finisaj acoperiş: Panouri metal RUUKKI 
Pereţi interiori: gips carton,izolaţi cuvată mineral sticlă ISOVER 
Ramă feretreatră: REHAU GENEO PHZ Uw = 0,73 W/m²K; 
Vitraj: triplu vitraj, SAINT GOBAIN GLASS (Low Planilux / Planilux / Diamant, Ug-Value glazing: 
0.6 W/m2K); 
Uşa intrare: PH Haustur REHAU Brilliant Design,Ud= 0,77 W/m2K. 
Surse Regenerabile de Energie:  

- panouri fotovoltaice policristaline SCHOTT Solar (3kW/casă); 
- panouri solare Rehau Solec pentru apa caldă menajeră. 

Casa est: schimbător de căldură sol-aer:puţ canadian AWADUKT /  
Casa vest: Pompă căldură GEO 5C Rehau 
Sistem de ventilaţie: mecanic controlată 
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Denumire: Casa Sandor Elod  
Amplasament: Comuna Sânsimion, jud. Harghita 
 
Proprietar: ing. SÁNDOR Előd 
Proiectant: arh. ABOS Ede 
 
        

        

            Sursa: arh. ABOS Ede 

Solicitarea beneficiarului a fost o clădire cu un aspect arhitectural şi o copartimentare interioară 

contemporană cu zona de zi la parter, care cuprinde camera de zi, sufrageria şi bucătaria într-un singur 

spaţiu, peste care la etaj dar în acelaşi spaţiu este şi o galerie. Parterul mai are un birou, grup sanitar şi 

spaţiul tehnic. La etaj: dormitor matrimonial cu baie şi dressing propriu, două dormitoare cu o baie 

separată.  

Locaţia fiind în depresiunea Ciucului cunoscută ca polul frigului în România, cu temperaturi foarte 

reduse în timpul iernii şi o perioadă de iarnă foarte lungă,  clădirea a fost orientată în aşa fel încât 

majoritatea suprafeţelor vitrate să fie exact spre Sud. Posibilitatea supraîncălzirii este eliminată prin 

jaluzele exterioare.  

Pe latura estică, la parter clădirea este dotată cu o terasă 

acoperită, iar sub o parte a etajului în afara anvelopei 

termice se află un garaj şi o cămară. Suprafaţa invelitorii 

orientată spre sud va fi echipată cu 25 de panouri 

fotovoltaice care vor acoperi necesarul total de energie a 

clădirii în orice perioadă a anului.  

 

Tipul clădirii: Locuinta unifamilială 

Suprafaţă construită: 152,30 m2 (ACD = 309,10 m2)            

Suprafaţă utilă: 223,74m2, din care în anvelopa termică 185,67m2 

Volumul aer interior: 577,9 m3 

Suprafaţă totală anvelopă:  637,7 m2 

Suprafaţă totală vitrată:   39 m2 

Data începere/ finalizare: 2016 - 2018 Foto: arh. ABOS Ede 
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Standard de energie: Passive House Plus(precertificată de PHI) 

Necesar căldură pentru încălzire/răcire: 14 W/ m2 

Consum specific total energie primară: 15 kWh/ m2 an  

Temperatura interioară: max (vara) şi min  (iarna) 25/20 

Tipul construcţiei 

Pereţi exterior:  din diafragma de B.A., λ=2,1W/mK, 14 cm 

grosime 

Izolaţie pereţi: din Basf Neopor λ=0,031 W/mK, 4.5+25,5 cm 

grosime 

Finisaj pereţi exteriori: amorsă cu plasă + tencuială decorativă 
                                                                                                                             
Foto: arh. ABOS Ede 

Placa pe sol izolaţie: polistiren extrudat 25+5 cm 

Izolaţie acoperiş: polistiren expandat peste planşeu 50cm, celuloză în zona acoperită cu şarpantă 50cm 

Finisaj acoperiş: tablă tip ţiglă 

Pereţi interiori: BCA 

Ramă feretreatră: Rehau Geneo PHZ  

Vitraj: Saint Gobain Ug=0,5 W/mpK, g=0,54, strat: 4+20+4+20+4 

Sistem de ventilaţie: Nilan Compact P Geo 

Surse Regenerabile de Energie:  

panouri fotovoltaice: 25 buc./ 6kW (încă 

nu sunt montate); 

pompă de caldură sol-apa pt. încălzire, 

aer-apă pt. apa caldă menajeră; 

schimbător de caldură sol-aer da, cu 

colector geotermal de tip cos  

Cost de construcție: 600-650 Euro/m² 
 
 

Plan parter 
Sursa: arh. ABOS Ede 
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Denumire: Casa T - certificată Passive House Plus Cisnădioara 

Amplasament: str. Sibiului f.n., loc. Cisnădioara,  jud. Sibiu 
 
Proiectant: 
Arhitectură: arh. Tudor Rădulescu,  
arh. Andrej Štefančič,  
arh. Becze Juliánna - Mizar Proiect srl,  
Consultant energetic: Dr. ing. Varga Szabolcs  

Foto: Sebastian Marcovici 
 
 

Descriere: 
Clădirea invocă pe de o parte elemente 
de arhitectură tradițională și se inspiră 
din case boierești, conace și stilul neo-
românesc, pe de altă parte respectă una 
din cele mai performante standarde de 
eficiență energetică în clădiri.  
Construcția este prima clădire 
certificată de către Passivhaus Institut 
Darmstadt ca ”Passivhaus Plus” din 
România. O clădire care respectă 
standardul ”Passivhaus Plus” este o 
clădire la care energia necesară pentru 
încălzire, apă caldă, iluminat și 
ventilație este acoperită aproape sau în 
totalitate prin energia din surse 
regenerabile produsă la fața locului, în 
acest caz cu ajutorul panourilor solar-
termice și fotovoltaice.  
Conform calculelor, cei 39 m2 de 
panouri fotovoltaice produc 7663 kWh 
energie electrică, iar cei 8 m2 de 
panouri solar- termice 4380 kWh 
energie termică. 
Clădirea depășește cu mult standardele 
actuale de eficiență energetică, dar și 
cele valabile din 2020. Consumul de 
energie pentru încălzire de 15 
kWh/(m2a) este mai redus cu 90% față 
de media clădirilor nou construite. 

Tipul clădirii:.Casă unifamilială 
Suprafaţă construită:             
Suprafaţă utilă:  306,92 m2 
Volumul aer interior: 990 m3 
Suprafaţă totală anvelopă (exterior):  879,53 m2 
Suprafaţă totală vitrată: 77,00m2 
Data începere/ finalizare: 2015-2016  
Standard de energie: Passive House Plus, certificat PHI 
Necesar căldură pentru încălzire/răcire: 15 kWh / (m2a) 
Consum specific total energie primară din surse 
neregenerabile: 46 kWh / (m2a)  
Temperatura interioară: 200 C (iarna) , frecvența 
supraîncălzirii peste 250 C  vara 2%, fără răcire activă 
 
Tipul construcţiei 
Pereţi exterior:  dinzidărie, λ=0,19 W/mK, 25 cm grosime 
Izolaţie pereţi: din polistiren Swisspor graphite EPS, 
λ=0,029W/mK, 30cm grosime 
Finisaj pereţi exteriori: Tencuială 
Placa pe sol izolaţie: Polistiren Graphite EPS, λ=0,029W/mK, 
25 grosime 
Izolaţie acoperiş: Vată minerală Knauf Classic, λ=0,032W/mK, 
40 grosime 
Finisaj acoperiș: țiglă 
Pereţi interiori: zidărie 
Ramă fereastră: M-Sora, Nature Optimo XLT 
                             U wt= 0.769 W/(m2K)  
Vitraj: U g = 0.5 W/(m2K); g = 60 % 
Sistem de ventilaţie cu recuperarede căldură: Helios, 
KWL700 
Sistem de ventilare cu recuperare căldură 
Etanșeitate n50= 0,53 1/h 
Surse Regenerabile de Energie:  
- panouri fotovoltaice 39 m2, 24 bucăți, 6kW 
- panouri solare termice 8 m2 
- șemineu pe peleți 
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Denumire: Casa KACs - Certificată Passive House Classic Odorheiu Secuiesc 

Amplasament: str. Szeles János, loc. Odorheiu Secuiesc,  jud. Harghita 
 
Proprietar: Familia K 
Proiectant: Explicit Architects, arh. Gergely Attila, arh. Vaszi Benedek  
Consultant energetic: Dr. ing. Varga Szabolcs, ing. Fogas Noémi 
Foto: Varga Szabolcs 
 

Date: 
Tipul clădirii:.Casă unifamilială 
Suprafaţă construită:             
Suprafaţă utilă: 212 m2 
Volumul aer interior:  570 m3 
Suprafaţă totală anvelopă:  
675,70 m2 
Suprafaţă totală vitrată: 58,00m2 
Data începere/ finalizare: 2016-
2018  
Standard de energie: Passive 
House Clasic, certificat PHI 
Necesar căldura pentru 
încălzire/răcire: 13 kWh / (m2a) 
Consum specific total energie 
primară din surse 
neregenerabile: 61 kWh / (m2a)  
Temperatura interioară: 200C (iarna) , frecvența supraîncălzirii peste 250C vara 5%, fără răcire activă 
 
Tipul construcţiei 
Pereţi exterior:  dinzidărie, λ=0,23 W/mK, 25 cm grosime 
Izolaţie pereţi:   din polistiren EPS 80, λ=0,032W/mK, 30cm grosime 
Finisaj pereţi exteriori: Tencuială 
Placa pe sol izolaţie: Polistiren EPS 200, λ=0,035W/mK, 25cm grosime 
Izolaţie acoperiş: PUR/PIR, λ=0,022W/mK, 8cm grosime 
                             Polistiren EPS, λ=0,035W/mK, 2x14cm grosime 
Finisaj acoperiş: tencuială 
Pereţi interiori: zidărie 
Ramă fereastră: Gealan S9000  
Uw  = 0.80 W/(m2K)  
Vitraj: U g = 0.50 W/(m2K)  
               g = 54 % 
Sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură:  Brink Renovent Excellent 400 
Etanșeitate n50= 0,47 1/h 
Surse Regenerabile de Energie:  
- panouri solare termice  
- schimbător de căldură cuplat cu solul 
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Case din Hempcrete 
 
Hempcrete (Betonul de cânepă) material de construcție ecologic se obține prin amestecarea puzderiei 

de cânepă cu un liant pe bază de var și cu apă, pa baza unor rețetele personalizate funcţie de cerințele 

beneficiarului și particularitațile aplicației. 

Din amestecul puzderiei de cânepă cu liantul pe bază de var și cu apa rezultă un material maleabil, 

hempcrete în stare umedă, care poate fi pus în operă imediat. Se poate folosi atât pentru pereți, cât și 

pentru acoperișuri sau pardoseli.  

Hempcrete se poate prepara pe șantier într-un: 

- malaxor sau într-o betonieră, după care se toarnă direct în cofraje; sau 

- utilaj specializat, care îl amestecă și îlpulverizează pe una dintre fețele cofrajului. 

Hempcrete poate fi preparat şi livrat sub formă de cărămizi sau panouri structurale umplute cu beton 

de cânepă. 

Indiferent de metodă, hempcrete rezultat nu are capacitate portantă, acesta fiind un material de 

umplutură. 

Caracteristici tehnice ale produselor obţinute prin procedeul de realizarea a pereţilor neportanţi tip 

Hempcrete: 

 densitatea în stare întărită (ρ): 200 -500 kg/m3 +/- 10 kg/m3 
conductivitatea termică (λ), în stare uscată: 0,07 – 0,17 W/mK 

 caldura specifică: 1550 J/kg.K (la 0% RH) şi 1700 J/kg.K (la 65% RH); *RH = umiditatea 
relativă a aerului 

 rezistența termică pentru material în stare uscată (U): 0,8 – 5,0 m2K/W 
 factorul de difuzivitate termică (α): 1,5 107 m2/s 
 absorbție apă: 400 - 500 g/m2s0,5  
 permeabilitate la vaporii de apă (μ): 2-3 
 rezistența la compresiune la 60 zile: 0,3 MPa – 1,1 MPa 
 rezistența la intindere prin înconvoiere : 60 kPa - 400 kPa  

Conform Agrementului Tehnic 001SC 06/612-2016 revizuit prin 001SC 02/621-2017 eliberat pentru 

Carmeuse Holding S.R.L. următoarele rețete sunt conforme cu clasificarea EN 459-1: 

CL 90-S liant pe bază de var calcic hidratat 

HL 5 liant pe bază de var hidraulic, cu adaos de ciment 

FL A5 liant pe bază de var cu aditivi de tip pozzolano 

Pentru obținerea Agrementului Tehnic, s-au folosit următoarele produse, mărci inregistrate de 

Carmeuse Holding: SuperCalco S (CL 90-S), Enduria 500 (HL 5), SuperCalco A5 (FL A5) 
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Denumire: Locuinţă unifamilială 
Amplasament: Cornu de Jos,  comuna Cornu, judeţul Prahova 
 
Proprietar: Verdes Bogdan şi Verdes Andreea 
Proiectant: Living City SRL-D, arh. Vlad Sadici 
Foto: Vlad Sadici 
 
Descriere 
Amplasată pe un teren în pantă, cu formă dreptunghiulară alungită, cu acces prin latura îngustă N-E, 
casa se desfaşoară pe 4 niveluri, 3 dintre ele fiind încălzite. S-a încercat încadrarea în specificul local 
al dealurilor prahovene. Locuinţa este dimensionată pentru a fi utilizată de o familie cu doi copii, iar 
beneficiarul este artist plastic. Acest proiect a fost conceput special pentru a fi construit cu hempcrete, 
fiind un material de construcţie mai uşor  (350 kg/m³ ) decât alte materiale neportante.   

 

Sursa: Living City SRL-D 

 

 
Cota de fundare prin studiul geotehnic este de 2,4 m, recurgându-se la soluţia de fundaţii izolate, caz 
în care s-a obţinut o economie la partea de beton pentru fundaţie. Pentru fundaţiile izolate şi camera 
subsolului a rezultat un necesar de beton armat de numai 38 m³, pentru o amprentă a casei de 81 m2.  

Pivniţa este independentă de structura casei pentru a obţine o rezemare uniformă a casei pe solul de 
fundare. Camera subsolului: 12 m2 utili; 
Gândirea de ansamblu a structurii seamană foarte mult cu sistemul constructiv tradiţional din zona 
Prahovei: grinzi din stejar rezemate pe temelie de piatră.  
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Sursa:Living City SRL-D 

Structura din lemn a fost concepută astfel încât casa să fie ridicată de meşteri dulgheri, cu prinderi în 

cuie, necesarul de lemn este de aprox.24 m3.  

Anveloparea casei este corespunzătoare unei valori a consumului anual specific de energie aferent 

încălzirii sub 76 kWh/(m2 an).  

Încăperile de la nivelul parterului se vor încălzi direct de la suprafeţele active ale 

celor două sobe: una de încălzit şi cealaltă de gătit, cu plită.  

De la nivelul parterului in sus, încăperile vor fi încălzite prin intermediul 

corpurilor statice prin care agentul termic va circula natural, fără dependenţă de 

piese în mişcare şi componente electrice/electronice. Încălzirea agentului termic se 

va efectua în schimbătorul de căldură înglobat în soba cu uşă vitrată din living. 

Soba construită cu materiale conforme, cu aspect traditional, dar într-o concepţie                                       

modernă, performantă 

 

Foto: ing. Andrei Lesan 
Tipul clădirii: Locuinţă unifamilială 

Suprafaţă construită: 202,39 m2;             

Suprafaţă utilă:          151,39 m2;             

Volumul aer interior: 331,17 m3;     

Suprafaţă totală anvelopă (excluzând tâmplăria): 403,83 m2; 

Suprafaţă totală vitrată: 16,3 m2; 
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Data începere / finalizare: septembrie 2018 – septembrie 2020  

Necesar căldură pentru încălzire: 76 kWh/( m2an); 

Consum specific total energie primară: 11407 kWh/an încălzire; 

Temperatura interioară: 24 max (vara) şi min 20 (iarna) 

 

Tipul construcţiei 

Pereţi exterior: din Hempcrete, λ= 0,09 W/mK, 32 cm grosime 

Izolaţie pereţi: din panouri din stuf , λ=0,05 W/mK,  10 cm grosime 

Finisaj pereţi exteriori: Tencuială pe bază de var; 

Placa pe sol izolaţie: Polistiren expandat 40cm grosime; 

Izolaţie acoperiş: Saltele din fibre de canepă40cm grosime; 

Finisaj acoperiş: tablă făltuită; 

Pereţi interiori: hempcrete; 

Ferestre: Ramă fereastră: PVC, 7 camere; triplu vitraj;  

Sistem de ventilaţie: n. a.  

 
Realizare fundaţie din BAVedere izometrică (scara 1:50) 
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Denumire: Casa Stonehemp 

Amplasament: sat Sibiel, Calea Săliştii, Nr.126i, jud.Sibiu 
Casa se construieşte în satul Sibiel, lângă Sălişte şi are 
în plus faţă de zidăria din stonehemp şi izolaţia 
acoperişului şi podelelor cu acelaşi material. Casa are o 
izolaţie termică foarte bună,- peretele din stonehemp de 
0,36m asigura la interior o temperatură de bază 
constantă.Este o casă ce  utilizează materii prime 100% 
naturale şi de origine locală. Puzderia de cânepă 
provine de la cânepa industrială cultivată fără pesticide 
şi ierbicide în zona Sebeş, jud Alba. Varul provine de la 
cariere ale companiei Carmeuse, cu locaţii în jud. 
Hunedoara şi Braşov. De remarcat că pentru 1m3 de 
zidarie sunt folosiţi 150 litri de apă în metoda de punere în operă prin pulverizare, introdusă de firma  
StoneHemp®în premieră în România (o treime din cantitatea de apă care este utilizată prin metoda 
clasică de turnare în cofraje la şantier). Stonehemp este agrementat de către INCERC, ca material de 
construcție ecologic din grupa specializată de “Elemente de inchidere, compartimentare, pereţi 
nestructurali, tâmplărie, vitraje”, obținut dintr-un amestec de puzderie de cânepă, var hidratat 
SuperCalco S, un liant puzzolanic și apă, şi deţine clasa de rezistenţă la foc B1, conform standardelor 
europene şi ISU România. 

Suprafaţă construită: 100 m2 

Suprafaţă utilă:    150 m2 
Suprafaţă totală anvelopă:  138 m2 
Suprafaţă totală vitrată:       9,31  m2 
Data începere/ finalizare: Nov 2017/ Aug 2019  
Tipul construcţiei 
Pereţi exterior:  din Stonehemp (Cânepă + Var), 
λ=0,075 W/mK, 36 cm grosime 
Finisaj pereţi exteriori: Tencuială var şi nisip 
Placa pe sol izolaţie: Polistiren 
Izolaţie acoperiş: Stonehemp Canepă şi Var 
Finisaj acoperiş: Tiglă 
Pereţi interiori: Stonehemp - Cânepă şi Var 
Ramă feretreatră: Lemn Stratificat, produsă local în 
Sibiu 
 Vitraj:Geam termopan dublu 
Panouri solare pentru apa caldă menajeră 
Colectarea apei pluviale si stocarea acesteia in 
vederea utilizarii ulterioare pentru udarea gradinii de 
legume si flori 
Elemente de lemn vechi reciclat pentru scara interioară şi mobilier 
Şemineu pentru încălzire iarna şi consum minim de gaze naturale 
Proiectant/Foto: Catalin Boteanu: http://stonehemp.com 
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EFdeN 4C 
 
Casa EFdeN 4C a fost construită pentru a participa la cea mai mare olimpiada a caselor solare, Solar 
Decathlon, în 2014 la Versailles. 
 
Date construcţie 

 Tip: parter + etaj 
 Inălţime: 7m 

 Amprenta la sol: 95 m2 

 Suprafaţă construită: 170 m2 

 Suprafaţă utilă: 115 m2 

 Tip structura: Metalica in cadre cu 

contravantuiri 

 Greutate: 17 tone 
                                                                                                                                                                                                        Foto: https://efden.org 
 Fundaţie: Fundație continuă din beton armat sub stâlpi 

 Tip încălzire/ răcire: serpentine cu apă 

 Preparare apă caldă: panouri solare 

 Faţada: Alcatuită din plăci ceramice de 3mm, 

montată pe un sistem de prinderi din profile de 

aluminiu extrudat. Pe timp de vară impiedică 

încălzirea pereţilor exteriori şi asigură ventilarea 

acestora, iar pe timp de iarnă când se închid trapele 

superioare impiedică aerul cald să mai iasă 

creîndu-se o pernă de aer cald. 

Foto: https://efden.org 
 Vitraje:  

- Double glazing la exteriorul serei 

- Triple glazing la interiorul serei şi la ferestre 

Strategii pasive:  

- Recuperator de căldură ( considerat pasiv pentru că nu face ciclu-termodinamic) 
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- Ventilare naturală 

- Masa termică: placi PCM, in Windfang 

si Hol parter  

- PCM: Sunt materiale cu schimbare de 

fază încorporate în microcapsule 

înglobate în panouri de gips-carton. 

Acestea au proprietatea ca la 23 sau 26 

(sunt de 2 tipuri) de grade să-şi schimbe 

starea de agregare din solid în lichid 

(respectiv din lichid în solid) şi săFoto: https://efden.org 

- extragă (respectiv să elibereze) căldura latentă de schimbare de fază din mediul ambiant. De 

asemenea, iarna ele functionează ca o masă termică, înglobând căldura de la sistemul de încălzire. 

In urma studiilor şi datelor obţinute s-a obţinut un consum mai mic de energie cu aproximativ 24%. 

- Buffere termice: încăperi tampon amplasate strategic (Windfang şi Seră) 
       
- Izolaţie termică: 25+5cm pereţi, 40cm terasă 

- Vitraje dublu şi triplu strat, low-E 

- Faţadă ventilată 

Instalaţii mecanice 

Pompă de căldură aer-apă: COP maxim ~4 

Panouri solare: 2 panouri cu tuburi vidate cu o 

suprafaţă de captare de 6 m2 

Baterie de răcire/încălzire pentru tratarea aerului 

proaspăt 

Pompe de circulatie cu debit variabil 

 

Instalaţii electrice 

Panouri Fotovoltaice: 22 panouri de 250 Wp, 

suprafaţa totală: 33 m2 

Orientare panouri: Panourile sunt orientate spre 

SV la un unghi de 5 grade (unghiul este mic 

pentru a nu umbri panourile solare) 

Putere instalată: 5,5 kWp 

Cosum anual: 4300 kWh 

Producţie anuală:4300kWh 

Bilanţ energetic: +2500 kWh 
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EFdeN Signature 
 
Casa Signature a fost construită pentru competiția Solar Decathlon Middle East 2018, unde a obținut 
locul 4 mondial şi 4 premii de podium, printre care şi locul 2 la Inginerie & Construcție & Condiții de 
Confort. 

Casa a fost proiectată pentru clima din Dubai (unde temperatura medie anuală este de 26,70C în timp 
ce în România este 10,20C), dar se poate adapta condiţiilor climatice din România.   

Date construcție 
Suprafață construită: 150 m2 
Suprafață utilă: 74 m2  
Structură pereți exteriori: 

- Etalbond: 4 mm 
- Aer: 100 mm 
- Folie Traspir: 1 mm 
- Vata bazaltică: 200 mm 
- Ergiowall: 115 mm 

Structură pereți interiori: 
- TimberFrame: 130 mm 
- OSB: 22 mm 
- Vată bazaltică: 150 mm 
- OSB: 22 mm 
- Vată bazaltică: 50 mm 

Greutate pereți: 11 tone 
Greutate planșee: 14 tone 

  
                                                                                                                                      Foto: https://efden.org 

Foto: https://efden.org 
Folosind vată bazaltică, ce are o conductivitate termică de 0,035 W/mK se obţine U-value pentru pereți 

între 0,126 W/m2K și 0,133 W/m2K. Pentru tavan s-a obținut U-value de 0,126 w/m2K, în timp ce pentru 

podea, nefiind expusă la razele solare, s-a obținut un U-value de 0,192 W/m2K. 

Geamurile sunt formate cu sticlă triplu stratificată tratată cu un strat de Cool-lite Extreme 60-28 II ce 

conferă sticlei o transmitanță termină de 0,5 W/m2K. 

Instalații Mecanice 
Răcire: sistem multi-split cu 2 unități interioare 
Capacitate răcire: 8,5 kW 
CoP răcire: 3,7 
 

Instalații Electrice 
Număr panouri fotovoltaice: 32 
Putere instalată: 8,96 kWp 
Producție anuală: 14,8 MWh 
Consum anual: 13.8 MWh 
Putere instalată invertoare: 2 x 4 kW 
Tip baterii: LiFePo4 
Capacitate stocare: 13,8 kWh 
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Cap.4. Starea fondului de locuinţe în România - disponibilităţi financiare ale gospodăriilor şi 
conceptul de sărăcie energetică 
 

4.1. Situaţia în România. Disponibilităţi financiare ale gospodăriilor 

a). Situaţia în România. Disponibilităţi financiare ale gospodăriilor. Resurse financiare pentru 

investiţiile în locuinţă 

În cadrul mai larg al capacităţii financiare a gospodăriilor se înscrie o categorie care se referă la 

capacitatea lor de a investi în locuinţe, de a le echipa şi a le oferi o mentenanţă optimă.  

În România gradul de propietate privată în ceea ce priveşte locuinţa este de aproximativ 96%, faţă de o 

medie europeană de  69%6. Aceasta este o particularitate a pieţei rezidenţiale româneşti în care 

oamenii se preocupă în primul rând de achiziţia unei locuinţe. Rezultă un grad de îndatorare ridicat7 şi 

chiar dacă nu apelează la un credit, populaţia alocă resurse ridicate din finanţele proprii (economii, 

moşteniri etc.) pentru a achiziţiona o locuinţă. După achiziţionarea locuinţei însă capacitatea de a 

investi în echipamente sau mentenanţă se diminuează puternic. Cheltuielile de bază cu locuinţa (plata 

utilităţilor, a taxelor şi impozitelor, a ratelor la credite etc.) ajungeau în 2012 la peste 40% din venitul 

pe gospodărie8 şi astfel rezultatul final este o disponibilitate financiară redusă pentru dotările locuinţei 

(electrocasnice moderne, sisteme de încălzire şi ventilaţii eficiente, tehnologii pentru eficientizarea 

energetică a locuinţei etc.), pentru o mentenanţă în timp optimă şi pentru accesul la serviciile publice 

de alimentare cu energie (termică, electrică) şi apă şi canalizare.  

În plus fondul de locuinţe îmbătrâneşte constant, ceea ce aduce un plus de povară financiară, iar lipsa 

investiţiilor pentru întreţinere şi reabilitare acutizează această stare. Construcţiile de locuinţe noi sunt 

insuficiente pentru a înlocui fondul degradat, ţinând cont că ponderea locuinţelor construite după 1990 

reprezintă doar cca. 8% din totalul celor existente.9 Rata de construire a locuinţelor noi este estimată la 

cca. 1% din fondul total imobiliar pe an.10 De aemenea se poate observa la categoriile de gospodării cu 

venituri scăzute o preponderenţă a locuinţelor individuale, cca. 60% faţă de cca. 15% la categoriile cu 

                                                
6Eurostat, 2018. 
7Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017. 
8Stănculescu et al. 2015, p.264. 
9Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, p.10. 
10Ibid., p.39. 
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venituri ridicate.11 Ca efect cumulat asta înseamnă că gospodăriile cu veniturile cele mai scăzute ocupă 

preponderent locuinţele cele mai costisitoare în ceea ce priveşte costurile cu întreţinerea şi utilităţile. 

În mediile rurale locuinţele individuale predomină în ambele segmente de venituri ale gospodăriilor. 

Conform Eurostat12, în România cca. 20% din populaţie suferea în anul 2016  de lipsuri locative 

severe13, iar cca. 36% dintre gospodăriile din România nu aveau în 2016 posibilitatea de plăti la timp 

costurile utilităţilor, faţă de o medie eruopeană de 10%14.  

Toate aceste date ilustrează un peisaj în care accesul la forme adecvate de locuire care sunt întreţinute 

corespunzător şi la utilităţile de bază este puternic restricţionat de factorii obiectivi ai finanţelor 

gospodăriilor din România. Ca efect imediat această stare influenţează discuţia despre eficienţa 

energetică a locuinţelor şi deschide calea spre o strategie la nivelul autorităţilor locale sau naţionale. 

Aspectele legate de comportamentul consumatorului, înţeles aici ca un cumul de alegeri şi strategii la 

nivelul gospodăriei, fac şi ele parte din  setul de măsuri posibile pentru o eficientizare energetică a 

locuinţelor.  

b). Supraaglomerarea 

Un alt efect al alocării de resurse financiare mari raportat la venitul pe gospodărie pentru deţinerea în 

propietate privată a unei locuinţe este supraaglomerarea. La nivelul anului 2015 România avea rata cea 

mai mare de supraaglomerare din Uniunea Europeană, cu cca. 49.7% (faţă de media europeană de 

16.7%) şi o suprafaţă medie a locuinţei de cca. 47mp (faţă de 102mp, la nivel euorpean)15 , cu o medie 

de 2.7 persoane/gospodărie (faţa de 2.3 pers./gospodărie la nivel european în 2014)16. Aici s-ar putea 

distinge două cauze pentru această tendinţă.  

Datorită capacităţii financiare reduse, dar a apetitului ridicat pentru deţinerea unei locuinţe tinerii 

amână tot mai mult părăsirea familiilor şi ajung să stea timp mai îndelungat în casa părintească. 

Conform Eurostat ponderea tinerilor (16-29 ani) care locuiesc încă cu părinţii în România a fost de 

                                                
11Ibid., p.15. 
12https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Housing_quality [accesat 14.01.2019]. 
13Prin lipsuri locative severe se defineşte ca procent din populaţia care locuieşte în locuinţe supraaglomerate şi care are cel 
puţin unul dintre lipsurile următoare: acoperiş care curge, fără cadă/duş şi fără toaletă în interior sau care sunt considerate 
prea întunecate.  
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Severe_housing_deprivation_rate) 
14Institutul Naţional de Statistică 2017, p.45 
15Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, pp.19-20. 
16Stanciu 2017, p.176. 
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aproape 80% în 201717. Desigur că la baza acestui fenomen stă şi capacitatea pieţei muncii de a-i 

absorbi datorită mai multor factori, educaţie precară, lipsa locurilor de muncă etc. Totuşi, s-a constatat 

că cca. 45% dintre tinerii angajaţi cu normă întreagă locuiesc de asemenea cu părinţii.18 Simultan 

există şi necesitatea de a-i lua în îngrijire pe membrii vârstnici, în lipsa unor programe de asistenţă 

socială, dar şi a incapacităţii financiare de a se suţine singuri de la un moment de vârstă încolo. De 

remarcat că peste 30% dintre gospodăriile din România au în componenţă mai mult de trei adulţi, faţă 

de o medie europeană de cca. 18%.19 

Există deci şi o motivaţie de ordin cultural, familia fiind percepută ca grup social cu o putere mai 

ridicată de a accesa resurse şi de a se autosusţine. Această mentalitate este preponderentă în mediul 

rural.20 

O a doua cauză este şi accesul limitat la o locuinţă adecvată ca mărime şi confort. Diversitatea 

fondului de locuinţe din România este redusă, fiind formată preponderent din construcţii realizate 

înainte de anii `90 şi cele construite în perioada ante şi interbelică, situate de obicei în centrele oraşelor 

şi cu un cost pe metru pătrat ridicat şi cu cheltuieli mari de întreţinere. Construcţiile rezidenţiale 

construite după anii `90 au fost preponderent din iniţiativă privată şi preponderent în mediul urban, 

deci nu au răspuns întregului spectru de necesităţi ale populaţiei, iar locuinţele sociale, ca formă de 

răpsuns la aceste probleme, au constituit doar o mică fracţiune din totalul de construcţii rezidenţiale            

(cca. 120.000 de locuinţe în 2011 se aflau în propietatea statului, majoritar în mediul urban)21. Oferta 

de locuinţe sub formă de apartamente, deci locuinţe colective, care ar fi cele mai optime din punctul de 

vedere al raportului cost de achiziţie/cheltuieli curente sunt situate în mare parte în mediul urban, ceea 

ce restricţionează accesul tinerilor la o nouă locuinţă. O parte dintre cei care achiziţionează totuşi o 

nouă locuinţă optează pentru locuinţe insuficiente ca suprafaţă şi număr de camere în perspectiva mai 

largă a întemeierii unei familii, ceea ce duce la supraaglomerare. Supraaglomerarea, la rândul ei 

împovărează consumul de energie al locuinţei mai ales atunci când în componenţa gospodăriei există 

doar unul sau doi adulţi anagajaţi. 

                                                
17https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_social_inclusion#Living_with_parents 
[accesat 14.01.2019]. 
18 Stănculescu et al. 2015, p. 263. 
19 Briciu 2016, p. 48. 
20 Stănculescu et al. 2015p.263. 
21 Briciu 2016, p. 52. 
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c). Sărăcia energetică 
Conceptul de sărăcie energetică (energy poverty) este un capitol distinct în discuţia despre capacităţile 

financiare ale gospodăriilor din România. Se consideră acest concept ca posibil instrument de unificare 

a strategiilor pentru eficientizarea energetică a locuinţelor întrucât el cumulează atât aspecte ce ţin de 

condiţiile consumatorilor (venit, alegeri personale, caracteristici socio-demografice etc.) cât şi de 

factori externi (legislaţie, infrastructură, piaţă etc.).  

Sărăcia energetică presupune ca o persoană sau gospodărie să nu îşi poată satisface nevoile energetice 

minime, cum ar fi lumina, încălzirea locuinţei, activităţile de preparare a hranei, apa caldă şi 

comunicaţiile.22 În general este un concept care acoperă atât cauze financiare ce ţin de imposibilitatea 

susţinerii nevoilor energetice minime, cât şi cauze nefinanciare, cum ar fi o locuinţă neperformantă din 

punct de vedere tehnic sau lipsa unui sistem eficient de încălzire/răcire, dar şi inexistenţă 

infrastructurii şi tehnologiilor.23 Înscris în acest concept există cel de sărăcie faţă de combustibil (fuel 

poverty), folosit de asemenea în literatura de specialitate. Acesta este văzut ca o parte componentă a 

sărăciei energetice şi desemnează acea persoană sau gospodărie care nu îşi poate susţine nevoile 

minime energetice din cauze financiare într-o zonă în care există acces la infrastructură.24 

În principiu este vorba de două tipuri de cauze, una endogenă, care ţine de caracteristicile 

consumatorului şi alta exogenă, care ţine de condiţii exterioare, necontrolabile de către acesta.25 În 

totalitatea lor, toate aceste condiţii ţin de bunăstarea energetică, unde pe lângă factorii financiari există 

şi factori ce ţin de capacitatea consumatorului de a utiliza energia într-un mod eficient, de capacitatea 

lui şi de dispoziţia lui de a investi în îmbunătăţirea energetică, de eficienţa energetică a locuinţei, de 

accesul la diferite forme de resurse energetice26, dar şi de condiţii exogene, ale infrastructurii şi ale 

ofertei pieţei.  

Factorii care determină vulnerabilitatea consumatorului şi, implicit, pot contribui la sărăcia energetică 

sunt: 

- factori comerciali - practici comerciale ale pieţei care opt duce prin dezinformare 

saumanipulare la plasarea consumatorului într-o situaţie vulnerabilă; 

                                                
22 Zamfir et al. 2015, p. 13. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Murafa et al. 2017, p. 15. 
26 Zamfir et al. 2015, p. 15. 
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- factori de piaţă - care ţin de preţul serviciilor; 

- factori de acces - accesul consumatorului la piaţa de energie fiind restricţionat de comunicarea 

defectuoasă a furnizorilor, de neconectarea la reţea, de servicii pentru clienţi nesatisfăcătoare 

sau de condiţionarea accesului la oferte mai bune; 

- factori situaţionali - situaţii în care consumatorul devine vulnerabil permanent sau temporar, 

calitatea locuinţei fiind unul dintre exemple; 

- factori socio-demografici - caracteristici personale sau de grup (vârstă, etnie, educaţie etc.) care 

pot induce o stare de vulnerabilitate.27 

Sărăcia energetică este în fapt venitul gospodăriei raportat la costurile energetice în totalitatea lor, nu 

doar încălzirea. Există astfel gospodării care cheltuiesc prea mult pe energie şi gospodării care 

cheltuiesc prea puţin.28 Trebuie subliniat că gospodăriile care cheltiue prea puţin pot fi cele cu venituri 

mari, care au o locuinţă foarte eficientă din punct de vedere energetic, dar pot fi şi gospodării sărace,  

care obstrucţionează consumul sau îşi asigură necesarul de energie din surse proprii sau nu şi-l asigură 

decât insuficient.  

Indicatorii de sărăcie energetică cuprind mai multe paliere, de la venituri raportate la cheltiueli, 

infrastructura energetică, politici publice, efecte, aspecte demografice şi cererea de energie.29 Totuşi, la 

nivel internaţional s-a convenit doar asupra a doi indicatori, indicatorii de cost (venituri vs. cost) şi 

indicatori consensuali (capactiatea declarată a uei gospodării de a face faţă cheltuielilor, deci 

subiectivi).30 Prima categorie cuprinde trei subcategorii:31 

- Cheltuieli cu energia prea mari (2M - Dubla Medianei Ponderii Naţionale), care stabileşte pragul 

în funcţie de mediana naţională, de exemplu 10%, acest procent din venitul pe gospodărie fiind 

acceptat ca prag peste care se intră în zona sărăciei energetice; 

- Venituri disponibile prea mici (VMCM sau LIHC - Venituri mici/ costuri mari), care depinde de 

Venitul Minim Standard, unde se consideră că o gospodărie nu mai poate să-şi achite facturile de 

energie după ce s-au dedus costurile generale cu locuirea şi cheltuielile minime de trai; 

                                                
27 Murafa et al. 2017, p. 16. 
28 Rademaekers cf. Murafa et al. 2017, p.20. 
29 Murafa et al. 2017, p.20. 
30 Ibid. 
31 Ibid. , p.21. 
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- Sărăcia energetică ascunsă (SEA), care indică acele gospodării care au cheltiueli cu energia prea 

mici, dar care, aşa cum s-a arătat mai devreme, pot să cuprindă mai multe situaţii greu de 

identificat. Se propune în unele cazuri clarificarea acestui indicator prin indicatorul consensual 

care se referă la capacitatea declarată a gospodăriei de a-şi încălzi locuinţa suficient. 

Raportat la aceşti indicatori de prag există trei indicatori de interval care se referă la decalajul pe care 

ar trebui să-l acopere pentru a ieşi din situaţia de sărăcie energetică, astfel:32 

- 2M Gap - cu cât trebui statul să subvenţioneze factura de energie ca să acopere diferenţa din 

punct de vedere al raportului cost/venit; 

- LIHC Gap - cu cât trebuie să crească veniturile şi să scadă costul cu energia pentru a atinge 

pragul de sărăcie energetică; 

- SEA Gap - cu cât trebuie să crească cheltuielile cu energia pentru a atinge pragul de sărăcie 

energetică. 

Toţi aceşti factori şi indicatori indică un segment din populaţie care este denumit generic consumator 

vulnerabil şi care apare uneori şi în legislaţie şi în politicile publice. Conform cu Murafa et al.33 

consumatorul vulnerabil apare în urma “[...] acelor condiţii a priori care, în urma interacţiunii cu piaţa, 

pot produce efecte negative asupra bunăstării individului”. O definiţie din legislaţia româniească, dată 

în legea nr. 123/2012 cf. Zamfir et al.34 statuează: “clientul final aparţinând unei categorii de clienţi 

casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială 

şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură 

financiară”.  

Consumatorul vulnerabil este însă supus factorilor enunţaţi mai sus, care ţin de capcitatea lui redusă de 

a contracta energie la preţuri corecte, fie din lipsă de informare, fie din cauza furnizorilor şi a 

practicilor lor neconcurenţiale, de capacitatea lui financiară (temporară sau permanentă), de situaţia lui 

personală (handicap, probleme de sănătate) etc. Se observă astfel o limitare a răspunderii statului prin 

glisarea consumatorului vulnerabil în sfera strict personală a acestuia. Factorii exogeni definiţi mai sus 

nu sunt incluşi, astfel că furnizorii sau legiuitorul nu devin factori de risc pentru consumator în ceea ce 

priveşte legea. Modelul după care se răspunde acestor consumatori vulnerabili este subvenţionarea, 

fără a ataca cauzele de fond a situaţiei. 
                                                
32 Ibid. 
33 Ibid., p.23. 
34 Zamfir et al. 2015, p. 18. 
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La nivelul Uniunii Europene măsurile laute pentru protecţia consumatorilor vulnerabili diferă de la 

ţară la ţară:35 

 

                                                
35 Murafa et al. 2017, p. 33. 
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România are o rată a vulnerabilităţii energetice ridicată şi a adoptat un sistem limitat de măsuri de 

protecţie a consumatorilor vulnerabili, fiind vorba în principiu de două măsuri de natură financiară, 

ajutoarele pentru încălzirea locuinţei şi tariful social la energie electrică.36 De remarcat este faptul că 

numărul cel mai mare de consumatori au primit ajutoare pentru încălzirea cu lemne, cca. 850.000 în 

anul 2017 şi cei mai puţini pentru energia electrică.37 

Aplicând indicatorii enumeraţi mai sus (2M, LIHC şi M/2) pentru identificarea gospodăriilor aflate în 

sărăcie energetică şi comparând rezultatul cu numărul de gospodării care primesc ajutoare efecti, se 

observă o diferenţă mare:38 

 

Privind defalcat pe medii de reşedinţă, urban sau rural, s-a observat un procent de cca. 65% de 

gospodării din mediul urban în sărăcie energetică conform indicatorului 2M, iar în mediul rural 

procente de peste 70% conform indicatorilor M/2 şi LIHC.39 Cu alte cuvinte, în mediul rural se vede o 

problemă de venituri (venituri rdusem cheltuieli mari, venituri reduse cheltuieli mici), pe când în 

                                                
36 Ibid., p.53. 
37 Ibid., p.59. 
38Ibid., p.61. 
39Ibid. 
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mediul urban mai mult o problemă de eficienţă.40 În orice caz, la baza acestei situaţii pare a fi eficienţa 

energetică a locuinţelor însele.41 

În concluzie, în România capacitatea de a accesa energie într-un mod satisfăcător pentru existenţa 

gospodăriilor este redusă de mai mulţi factori, dintre cei mai vizibili fiind cei financiari. În spatele 

acestei evidenţe se ascund însă o sumă de cauze care tind să orbiteze în jurul locuinţei propriu-zise, 

privită atât ca masă construită, cât şi din punct de vedere al infrastructurii de suport (dotări, reţele 

locale de energie, legislaţie etc.). Locuinţa în general trebuie privită ca parte a unui sistem complex, nu 

ca un element de sine stătător. În contextul conceptului nZEB asta înseamnă  că o abordare pentru 

eficientizarea energetică ar trebui să plece de la sistemul de suport şi apoi să se adreseze metodologiei 

constructive propriu-zise. 

 

4.2. Starea fondului de locuinţe în România - caracteristici constructive 

Analiza stării fondului construit din sectorul rezidenţial este în măsură să ilustreze starea calităţii vieţii 

de la un moment dat într-o societate. Cum în centrul existenţial al individului se află locuinţa devine 

evident că este vorba despre o abordare dihotomică: a cadrului construit şi a factorului uman. În ceea 

ce priveşte locuinţa, indicatorii care ţin de calitatea vieţii ar putea fi rezumaţi astfel:42 

 

Calitatea vieţii este un indicator important al bunăstării unui stat şi se află în centrul atenţiei politicilor 

europene de dezvoltare. Luat în sine, termenul  

                                                
40Ibid. 
41Ibid. 
42Streimikiene 2015, p.140. 
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Locuinţa  ocupă un loc central în discuţia despre calitatea vieţii, dar intră în egală măsură în politicile 

de protecţie a mediului ca un domeniu important consumator de energie. 

Sectorul rezidenţial din România are câteva particularităţi care vor trebui adresate în procesul de 

eficientizare energetică la conceptul nZEB. Aceste particularităţi ţin atât de caracteristici ale 

dezvoltării economice ale ţării (raportul venituri familiale/capacitate de investiţie, investiţii publice în 

infrastructura energetică, dezvoltarea sectorului materialelor de construcţie etc.) cât şi de o serie de 

aspecte ale culturii locuirii (predilecţia pentru proprietatea privată, locuinţa multigeneraţională, 

preferinţa pentru locuinţa individuală etc.). Starea fizică efectivă a fondului construit este doar o parte 

a unei analize care încearcă să ilustreze un tablou cuprinzător al domeniului locuinţei pentru a se putea 

trasa o strategie pe mai multe direcţii. Se vor analiza în continuare câteva puncte cheie ale acestei 

problematici a fondului de locuinţe şi a locuitorilor: 

 date despre numărul construcţiior de locuinţe, tipologia lor, ani de construcţie ,distribuţia pe 

zone urban-rural; 

 starea fizică a construcţiilor; 

 profilul energetic al locuinţelor; 

 profilul energetic la nivel naţional, potenţialul energiilor regenerabile. 

 număr şi distribuţie 

 forma de propietate 

 anul construcţiei 

 calitatea construcţiei: structură, termoizolaţii, dotare  

 consum energetic/ eficienţă energetică 

 

a) Date despre numărul construcţiior de locuinţe, tipologia lor, ani de construcţie, distribuţia pe 

zone urban-rural 

Analizănd din perspectivă istorică se poate lesne observa că fondul construit din domeniul rezidenţial 

se compune în mare din trei straturi: perioada ante- şi interbelică, perioada 1945-1990 şi perioada 1990 

până în prezent. Fiecare dintre cele trei perioade corespunde unui model de dezvoltare economică şi 

socială şi unui tip de dinamică a construcţiilor distinct. Perioada interbelică corespunde unui proces 

intensiv de modernizare după un model capitalist occidental a unei ţări aflate încă într-o etapă de 
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dezvoltare agrariană, în perioada comunistă începe un proces de urbanizare forţată şi de industrializare 

masivă într-un regim totalitar comunist, iar perioada de după 1990 este o etapă de transformare 

profundă spre economia de piaţă care se menţine până astăzi, din nou după un model capitalist, dar cu 

puternice nuanţe. În această ultimă perioadă se petrece o de-industrializare şi un declin pe piaţa 

construcţiilor, pe de o parte din lipsa capacităţii pentru investiţii a statului, iar pe de altă parte din 

cauza situaţiei financiare a populaţiei pusă pentru prima dată după jumătate de secol în situaţia de a-şi 

asigura din propriile resurse o locuinţă la preţurile pieţei libere.  

Rezulatul este un fond de construcţii rezidenţiale în mare parte compus din construcţii realizate în 

perioada 1945-1990 (cu intensitate maximă între 1961-1980), cele din perioada ante- şi interbelică 

fiind similare ca amplitudine cu cele construite după 1990. Trebuie subliniat faptul că raportat la 

numărul de cetăţeni, amploarea construcţiilor de locuinţe din perioada ante- şi itnerbelică este mai 

mare decât a celor construite după 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.01 - Fondul de locuinţe în funcţie de perioada construiriiSursa datelor: INS 2011(M.D.R.A.P. 2017, p.10) 
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Privind acest tablou se poate observa un fond de locuinţe format preponderent din construcţii epuizate 

sau la sfârşitul perioadei de viaţă care trebuie să intre într-un proces de recondiţionare profund. Se 

estimează că în anul 2017 aproximativ 35% dintre locuinţe aveau nevoie de reparaţii urgente.43 

Construcţiile de locuinţe după 1990 au cunoscut totuşi o creştere constantă culminând în anul 2008 cu 

cca. 61.000 de locuinţe44. După 2008, datorită crizei economice globale care a afectat puternic şi 

România, cantitatea de locuinţe nou construite a cunoscut un declin, iar începând cu 2012 a reînceput 

să îşi revină, culminând în 2017 cu cca. 53.000 de locuinţe.45 

Situaţia la nivelul anului 2017 se prezintă astfel: la nivel naţional există un fond construit de locunţe de 

cca. 8.900.000 din care cca. 8.000.000 sunt construite până în anul 1990.46 Aceste locuinţe sunt 

distribuite într-un procent de cca. 54% în mediul urban şi cca. 46% în mediul rural.47 Concentrarea lor 

cea mai mare este, în ordine descrescătore, în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia, Nord-

Vest şi Sud-Est, cea mai mică concentrarea fiind în regiunea Vest.48 

După forma de propietate în mediul urban cca. 98% sunt în regim de propietate majoritar privată, iar 

în mediul rural cele cu propietate majoritar privată sunt într-un procent de cca. 99.5%.49 Distribuţia lor 

este de cca. 46% în mediul rural şi cca. 54% în mediul urban.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.02 - Evoluţia fondului de locuinţe în anul 2017 faţă de 2016.(Institutul Naţional de Statistică 2018, p.9.) 

                                                
43Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, p.6. 
44 Stănculescu et al. 2015, p.263. 
45 Institutul Naţional de Statistică 2018, p.9. 
46http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table [accesat ian.2019]. 
47Institutul Naţional de Statistică 2017, p.237. 
48Institutul Naţional de Statistică 2018, p.7. 
49 Ibid. , p.9. 
50Ibid. 
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Din aceste cifre trebuie scăzuţi cei care ocupă o locuinţă închiriată. Se estima la nivelul anului 2016 că 

existau cca. 3% locuinţe închiriate, dar cifrele neoficiale estimează acest segment undeva la cca. 

15%.51 Aici există o incertitudine datorată faptului că piaţa chiriilor se desfăşoară nereglementat, în 

mod informal, deci greu de introdus într-o statistică.  

Un alt fenomen care poate afecta statistica este cel al migraţiei. Există, mai ales în mediul rural un 

număr de locuinţe în propietate privată care nu sunt ocupate, mai ales din cauza faptului că propietarii 

trăiesc în altă ţară.52 Aici este greu de făcut o estimare din lipsa unor date concrete. Dintr-o comparaţie 

între numărul de gospodării şi numărul de locuinţe rezultă un procent de cca. 17% locuinţe vacante în 

2011, majoritatea concentrate în mediul rural.53 Aici intră şi cazul gospodăriilor care deţin mai multe 

locuinţe. 

Chiar şi aşa se observă această particularitate a pieţei rezidenţiale româneşti, de a fi preponderent în 

regim privat de propietate. De asemenea se observă faptul că populaţia preferă în continuare această 

formă de proprietate şi investeşte resurse considerabile pentru acest scop. Locuinţa este văzută atât ca 

o investiţie cât şi ca o sursă de venit. Chiar şi cei care locuiesc în străinătate investesc în locuinţe (noi 

construite sau cumpărate), alţii le cumpără pentru a-şi asigura o formă de venit din chirii sau pentru a 

le putea vinde în profit.  

Din punctul de vedere al tipului de locuinţă, discuţia se poartă între locuintele individuale (izolate, 

cuplate sau înşiruite) şi cele colective (blocuri cu apartamente). Pentru scopul studiului de faţă 

problema clădirilor rezidenţiale pentru colectivităţi (cămine, leagăne de copii, case de bătrâni etc.).  

La nivelul anului 2015 populaţia locuia într-o locuinţă individuală într-un procent de peste 98% în 

mediul rural şi într-o locuinţă colectivă (apartament) într-un procent de peste 70% în mediul urban 

(fig.03).54 Deţinerea unei locuinţe individuale rămâne o tendinţă mai ales în mediul rural, unde 

autorizaţiile de construcţie pentru astfel de clădiri de locuit înregistrează o uşoară creştere.55 Cifrele 

din 2018 faţă de 2017 arată o creştere cu cca. 15% a autorizaţiilor emise pentru clădiri rezidenţiale în 

                                                
51Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, p. 42. 
52Jacob 2015, p.248. 
53Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, p. 33. 
54 Ibid. , p. 15. 
55 Institutul Naţional de Statistică 2015, p.3. 
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mediul rural.56 Interesant este faptul că în mediul urban gospodăriile care deţin locuinţe individuale 

sunt plasate preponderent în zona inferioară a cvintilelor de venit.57 

 

 
Din punctul de vedere al mărimii locuinţei, exprimat în număr de camere, în mediul urban domină 

locuinţele cu 2 camere şi cele cu 3 camere, similar cu mediul rural, unde apar însă într-un procent 

semnificativ şi locuinţele cu 4 camere.58 Rezultă un număr mediu de 2 camere în mediul urban şi 3 

camere în mediul rural, cu o suprafaţă medie utilă de cca. 47 mp (faţa de cca. 102 mp media 

europeană) şi o suprafaţă medie locuibilă/persoană de cca. 20 mp (faţă de 34 mp media europeană).59 

Înălţimea locuinţelor era compusă în 2009 majoritar la nivel urban din clădiri cu până la 4 etaje (cca. 

73%), urmată ca procentaj de cele cuprinse între 5 şi 10 etaje (26%).60 Privind recensământul din 2011 

(ultimul care a estimat compoziţia fondului de locuinţe după numărul de niveluri) se observă însă o 
                                                
56Coface 2018, p.11. 
57Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2017, p. 15. 
58 Ibid., p.17-18. 
59 Ibid., p.20. 
60 Institutul Naţional de Statistică 2011, p.8. 

 
 

Fig.03 - Structura gospodăriilor după tipul locuinţei ocupate, 2015. 
Sursa datelor: INS, baza tempo-online 

(M.D.R.A.P. 2017, p.15) 
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preponderenţă a locuinţelor parter chiar şi în mediul urban, de cca. 91%.61 În mediul rural de asemenea 

domină construcţiile cu regim de înălţime parter, de cca. 96%.62 Vorbim deci despre o densitate 

scăzută de locuitori pe unitate de teritoriu, cu excepţia unor zone urbane care au suferit densificări 

majore înainte de 1990. Totuşi se poate observa o tendinţă de densificare dacă privim datele din anul 

2017 privitoare la înălţimea clădirilor nou terminate. Astfel se poate observa  în mediul urban o 

preponderenţă a clădirilor cu peste 3 etaje, iar în mediul rural a celor cu un etaj.63 

 

 
După sistemul constructiv, preferate pentru clădirile rezidenţiale sunt cu precădere structurile de 

zidării portante (cărămidă, BCA etc.) atât în mediul rural cât şi în mediul urban. Structurile de beton 

armat sau prefabricate ocupă aproape restul spectrului, iar cele uşoare, structuri de lemn, metal sau 

altele sunt la nivel de cca. 1%, atât în zona urbană cât şi în cea rurală.64 

De remarcat este faptul că nu există diferenţe mari în ceea ce priveşte opţiunile populaţiei pentru tipul 

de material de construcţie ales între rural şi urban. În mod tradiţional localizarea geografică ar dicta şi 

acest aspect, din cauza apropierii de surse de materiale şi mână de lucru locală. Există deci o migraţie 

a tehnologiilor din mediul urban către cel rural care a înlocuit firescul resurselor locale (umane şi 

materiale).  

                                                
61http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iv-cladiri-locuinte-gospodarii/ [accesat 21.01.2019]. 
62 Ibid. 
63 Institutul Naţional de Statistică 2018, p.12. 
64 Ibid. 

 
 
 

Fig.04 - Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după numărul de niveluri al clădirii. 
(Institutul Naţional de Statistică 2018, p.12) 
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b). Profilul energetic al fondului de locuinţe din România 

Fondul majoritar construit din domeniul rezidenţial este, după cum s-a arătat mai sus, constituit 

preponderent din moştenirea perioadei 1945-1990 (cu precădere etapa 1961-1980). Până la criza 

energetică din anii ’70 nu au existat reglementări privind protecţia termică a clădirilor de locuit, iar 

după normele adoptate nu mai sunt de actualitate. De abia în 2005 a fost adoptat normativul C 

107/2005, care introduce sisteme de calcul al gradului de eficienţă termică. De aceea avem în prezent 

un fond construit inadecvat cerinţelor moderne de eficienţă energetică. Se estimează un consum care 

poate ajunge şi la 400 kWh/mp an.65 

Privind într-o secţiune consumul casnic de energie, avem procentul cel mai mare canalizat pentru 

încălzirea locuinţei, de 57%, urmat de 32% pentru apa caldă, 2% pentru iluminat şi 9% pentru 

electrocasnice.66 Alte date indică un necesar energetic pentru încălzire de cca. 55% la apartamente şi 

cca. 80% la locuinţe individuale.67 Conform cu Attia68 acest model de repartizare a consumului de 

energie este specific ţărilor în curs de dezvoltare unde încălzirea domină ca procent, faţă de ţările 

industrializate unde consumul mare vine din electrocasnice şi iluminat, necesităţile de încălzire/răcire 

şi încălzirea apei fiind deja asigurate într-un mod eficient din punct de vedere energetic. 

 

În concluzie în  România capacitatea de a accesa energie într-un mod satisfăcător pentru existenţa 

gospodăriilor este redusă de mai mulţi factori, dintre cei mai vizibili fiind cei financiari. În spatele 

acestei evidenţe se ascund însă o sumă de cauze care tind să orbiteze în jurul locuinţei propriu-zise, 

privită atât ca masă construită, cât şi din punct de vedere al infrastructurii de suport (dotări, reţele 

locale de energie, legislaţie etc.). Locuinţa în general trebuie privită ca parte a unui sistem complex, nu 

ca un element de sine stătător. În contextul conceptului de eficienţă nZEB asta înseamnă că o abordare 

pentru eficientizarea energetică ar trebui să plece de la sistemul de suport şi apoi să se adreseze 

metodologiei constructive propriu-zise. 

 

 
 
                                                
65 Mureşan et al. 2017, p.361;Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2014, p.5. 
66 Mureşan et al. 2017, p.357. 
67Ibid., p.361.  
68Attia 2018, pp.356. 
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Cap.5. Exemple de bune practici de instrumente financiare și stimulente pentru clădirile 
existente în unele state membre EU. 
 

Pentru a ajuta țările UE să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor și atingerea obiectivelor privind eficiența energetică, Comisia Europeană a 

stabilit inițiative de sprijin practic, cum ar fi: Acțiunea concertată EPBD69, pentru promovarea 

dialogului și a schimbului de bune practici între țări în ceea ce privește reducerea consumului de 

energie în clădiri. Astfel în rapoartele pe ţară se prezintă diverse stadii de implementarea a EPBD, cu 

exemplificarea cerinţelor privind performanţele energetice pentru clădiri noi, formatul transpunerii și 

punerii în aplicare a reglementărilor existente la nivel național, planuri de acţiune pentru promovarea 

clădirilor noi NZEB, cerinţe privind performanţele energetice ale clădirilor existente, precum 

instrumente financiare și stimulente pentru clădirile existente.  

 
Austria: 

Conform raportului pentru Austria70 un număr mare de renovări, în special în sectorul rezidențial sunt 

susținute financiar prin programe de subvenționare ale diverselor provincii austriece. Condițiile în care 

se acordă aceste subvenții se referă la îmbunătățiriea calității construcției (confortul sporit și 

performanța energetică mai bună). Cele mai multe subvenții sunt distribuite sub formă de plăți 

nerambursabile (cheltuieli de investiții unice nerambursabile).  

Subvențiile federale (scheme naționale) privind renovarea clădirilor au fost furnizate începând cu 2009 

pentru gospodăriile cu o singură familie. Campania de renovare "Sanierungscheck" 2016 acorda 

sprijin financiar pentru izolarea termică a acoperișurilor, pereților exteriori, a pardoselilor, înlocuirea 

ferestrelor și a ușilor exterioare și schimbarea sistemului de încălzire într-un sistem din SRE. 

Subvenția disponibilă din subvenții federale se situează între 3.000 și 5.000 € în funcție de nivelul de 

renovare (fie conform Directivei OIB 6, fie cu o calitate superioară conform criteriilor Klimaaktiv- 

inițiativa austriacă privind protecția mediului și parte integrantă a strategiei austriece în domeniul 

protecţiei mediului). Pentru prima dată în 2016, a fost posibilă obținerea unei finanțări mai mari în 

cadrul unei "renovări cu cele mai bune practici", în special în ceea ce privește măsurile de renovare 

termică durabilă. În acest caz, cererea de încălzire a spațiului a trebuit să fie foarte scăzută (redusă la 

                                                
69 Concerted Action EPBD http://epbd-ca.eu 
70EPBD implementation in Austria, Status December 2016; 
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40kWh/m2an), iar 80% din cererea de energie trebuia să fie asigurată din SRE. Pentru acest tip de 

renovare, se poate acorda o finanțare de până la 8.000 € pe clădire. În clădirile cu apartamente, 

subvenția se ridică la maximum 30% din investițiile pentru renovarea termică. 

 

Franţa 

Taxa pe credit pentru tranziția de energie (CITE)71 reprezintă un avantaj fiscal ca urmare a 

achiziționării celor mai eficiente materiale și echipamente în ceea ce privește economia de energie și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Valoarea creditului depinde de tipul sistemului și de preț 

(deducerea a 30% din preț). Singura dovadă necesară este chitanța de vânzare, eliberată de un 

instalator care deține calificările / certificările necesare (RGE). 

Ca răspuns la articolul 7 din RED, furnizorii de energie trebuie să promoveze și să sprijine economiile 

de energie în rândul consumatorilor (Scheme de certificate de economisire a energiei). Aceste 

certificate pot fi atribuite când se respectă conceptele de economisire a energiei sau pentru  renovarea 

unui sistem de încălzire. 

Din 2009, împrumuturile ecologice de 0% (împrumuturi cu o rată a dobânzii de 0%) au permis 

finanțarea renovărilor clădirilor, în special pentru îmbunătățirea sistemelor de încălzire. 0% Eco-Loans 

este pentru renovări majore: izolarea pe acoperiș sau pereți, înlocuirea a cel puțin jumătate din ferestre, 

instalarea unui sistem HVAC performant, încălzirea sau a.c.m din. Suma maximă este de 30.000 € pe 

o perioadă de 15 ani. 

In plus, există şi un sprijin financiar oferit de Agenția Națională pentru Îmbunătățirea Locuinței ajută 

gospodăriile cu venituri mici să finanțeze lucrările de renovare, dacă își reduc consumul de energie cu 

cel puțin 25%. Nivelul sprijinului financiar variază în funcție de venitul beneficiarilor (35% - 60% din 

investiție poate fi finanțat), cu o sumă maximă de 20.000 € (50.000 € pentru renovări profunde). 

În cele din urmă, o reducere a TVA (5,5%) se aplică lucrărilor de renovare a clădirilor rezidențiale., cu 

condiţia ca materialele utilizate să respecte caracteristicile tehnice adoptate printr-o ordonanță 

ministerială. 

 

 

                                                
71https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-
2017.pdf 
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Germania 

Programul promoțional KfW "Renovarea eficienţă energetică"72, finanțat de Ministerul Federal al 

Afacerilor Economice este cel mai important furnizor de stimulente financiare pentru o mai mare 

eficiență energetică în sectorul locuințelor din Germania. Urmărește să promoveze economiile de 

energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră precum și să încurajeze investițiile și să creeze 

sau să protejeze locurile de muncă. 

Nivelul sprijinului financiar disponibil este legat de ambiția renovării. Există în total șase niveluri de 

promovare profundă: începând cu Casa de eficiență KfW 55 ca fiind cel mai ambițios nivel (reducerea 

parțială a datoriilor între 12,5% - 27,5% ). 

Urmat de KfW Efficiency House 70, 85, 100 și 115, precum și un nivel separat pentru clădirile de 

patrimoniu. Suma maximă a împrumutului este de 100.000 € pe unitate de locuit. Alternativ, există 

opțiunea de a aplica pentru un grant (maxim 30.000 € pe unitate de locuit). 

Pentru acei clienți care nu vizează o renovare majoră a clădirii, KfW oferă împrumuturi promoționale 

pentru pachete de măsuri și măsuri unice, cum ar fi: ferestre, sisteme de încălzire sau izolare (maxim 

50.000 € per unitate de locuit). Există, de asemenea, opțiunea de a solicita un grant (7.500 € pentru un 

pachet de încălzire sau ventilație, sau maximum 5.000 € pe unitate de locuit). 

 

 

Ungaria 

În Ungaria, există diferite programe de subvenționare pentru susținerea renovării eficiente din punct de 

vedere energetic a clădirilor. Programul KEHOP73 se concentrează în principal pe clădirile publice, cu 

o subvenție de 100% a costurilor. Programele GINOP / VEKOP sprijină eficiența energetică și 

sistemele de energie regenerabilă ale clădirilor utilizate de către IMM-uri (bugetul este de aproximativ 

300 de milioane de euro). Un program de reabilitare rezidențială este în curs de pregătire și va oferi 

împrumuturi cu dobândă de 0%, avân un buget de aproximativ 400 de milioane de euro. Un blocaj este 

că programele sunt în principal ad-hoc, adesea modificate, iar fondurile se epuizează rapid. 

 

                                                
72KfW Bankgroppe: www.kfw.de/151 
 
73KEHOP: http://2010-2014.kormany.hu 
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Polonia 

Principalele măsuri de sprijinire a investițiilor în eficiența energetică a clădirilor existente includ: 

 Fondul de Termo-modernizare74, finanțat prin bugetul de stat. Măsurile acceptate trebuie să 

conducă la o reducere a consumului de energie pentru încălzire și apă caldă menajeră, inclusiv 

reducerea pierderilor de energie în rețelele locale de încălzire sau schimbarea surselor de încălzire. 

 Schema de investiții ecologice75pentru gestionarea energiei în clădirile publice. Aceasta susține 

proiecte care îmbunătățesc eficiența energetică și reduc emisiile de CO2 prin măsuri precum 

izolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, înlocuirea sursei de încălzire, 

înlocuirea sistemele de încălzire, ventilație și AC, utilizarea sistemelor de management al energiei 

în clădiri și utilizarea SRE. 

• Programul Operațional Infrastructură și Mediu 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare 

Regională și din Fondurile de Coeziune - Promovarea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a 

energiei și utilizarea SRE în infrastructurile publice. Fondurile sunt alocate pentru 

termomodernizarea complexă și complexă a energiei, pe baza unui sistem de gestionare a energiei. 

Elementele care fac obiectul finanțării în cadrul programului includ un audit energetic, izolarea 

anvelopei clădirii, înlocuirea sursei de încălzire, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare și 

utilizarea reglementării automate în condițiile meteorologice. 

 

Bulgaria 

Legea privind eficiența energetică prevede scheme și mecanisme care pot fi aplicate pentru a încuraja 

eficiența energetică, după cum urmează: 

- contracte de performanță energetică; 

- certificate de economii de energie; 

- finanțarea din Fondul pentru eficiență energetică și surse regenerabile de energie sau de la alți 

intermediari financiari; 

- alte scheme și mecanisme naționale și europene de sprijin. 

 

                                                
74https://www.en.bgk.pl/ 
75National Fund for Environmental Protection and Water Management: https://www.nfosigw.gov.pl/en/ 
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"Programul național pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale" a fost lansat în 

februarie 2015 de către guvernul bulgar. Programul este implementat în întreaga țară și dispune de o 

resursă financiară de 1 miliard de leva de la bugetul de stat. Programul poate oferi până la 100% din 

grant pentru proiectele eligibile. Clădirile eligibile sunt clădiri rezidențiale cu mai multe familii, cu 

condiția ca acestea să îndeplinească cerințele naționale minime de performanță energetică pentru 

clădirile existente - clasa de eficiență energetică "C".  

În conformitate cu Legea privind impozitele și taxele locale, clădirile care au fost puse în funcțiune 

înainte de 1 ianuarie 2005 și care au achiziționat un EPC cu o clasă de eficiență energetică de tip B, C 

sau D sunt scutite de impozitul pe proprietăți imobiliare. Această scutire poate fi de trei, cinci, șapte 

sau zece ani, în funcție de data de punerea în funcțiune, clasa de eficiență energetică și dacă SRE este 

utilizat pentru a compensa consumul clădirii în sine. 
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Cap.6. Măsuri posibile de creştere a eficienţei energetice complementare construcţiei propriu-

zise 

Discuţia despre locuinţă este dihotomică, despre construit şi despre oameni. Existenţa locuinţei 

construite depinde de un lung şir de alegeri şi decizii care implică trei entităţi: factorii de decizie 

(autorităţile locale, instituţiile abilitate pentru reglementare şi control), specialiştii (arhitect, inginer, 

constructor) şi locuitor, beneficiarul final al acestei organizări. Prin urmare construcţia unei locuinţe 

este un proces care depinde în mare măsură de un cadru propice, economic şi instituţional, dar şi de o 

cultură a locuirii prezentă în societate.  

Situaţia din România descrisă în capitolul precedent relevă câteva caracteristici interesante. Mai întâi 

se observă un paradox, acela ca o populaţie care suferă cheltuieli prea mari raportat la venituri cu 

locuinţa, fie că e vorba de achiziţie, de înzestrare sau de mentenanţă, să aibă o predilecţie pentru 

deţinerea unei locuinţe în propietate privată pentru care face un efort financiar mare. După intrarea în 

posesie a locuinţei se observă o disponibilitate redusă pentru echiparea şi întreţinerea ei, iar în final se 

observă o oarecare neînţelegere pe termen lung a acestei investiţii, rezultând în alegeri care nu fac 

decât să agraveze disparitatea cheltuieli/venituri; fie că este vorba despre alegerea furnizorului de 

energie, fie că este vorba despre alegerea echipamentelor din locuinţă, a electrocasnicelor, a sistemelor 

de iluminat sau a sistemelor de încălzire sau de ventilaţie. Mai mult operarea acestor echipamente se 

va arăta că are un impact major asupra consumului de energie al locuinţei.  

În general alegerea unei locuinţe (nou construită sau existentă) presupune o strategie a gospodăriei 

referitoare la capacităţi financiare din prezent şi din viitor, referitoare la confort, la diferite elemente 

dezirabile specifice respectivei gospodării (factori subiectivi), la evoluţia prognozată a veniturilor pe 

termen mediu şi lung etc. Toate aceste elemente de strategie duc în final la sistemul de alegeri pe care 

le face noul propietar. Aceste alegeri vin în mod natural în urma unei cantităţi de informaţii pe care o 

asimilează prin eforturi proprii sau prin intermediul diverşilor specialişti. Este deci evident că există 

două componente mai puţin luate în calcul ale acestui lanţ de decizii, una ante-factum, înainte de 

începerea propriu-zisă a construcţiei şi una post-factum, care se referă la exploatarea locuinţei. 

 

6.1. Abordare low-tech etapizată şi adaptată contextului local 

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 
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general că diferitele tehnologii de ventilaţie, de producere de energie şi de monitorizare automată a 

consumului de energie sunt intrinseci acestui concept. Costul iniţial al investiţiei şi costurile de operare 

sunt însă factorii luaţi în primul rând în consideraţie de beneficiar, la nivel european.76 Pe de altă parte, 

în ceea ce priveşte specialiştii, există o predilecţie spre anvelopanta clădirii şi mai puţină aplecare spre 

soluţii “arhitecturale” (lumină naturală, orientare, răcire pasivă etc.) de eficientizare a consumului de 

energie.77 Desigur că abordările pasive ridică oarecare dificultăţi având în vedere situaţiile diverse ale 

parcelelor şi implicit ale posibilitităţilor de orientare ale clădirilor nou construite.  

Din punctul de vedere al aportului de energii regenerabile, parte a sistemului nZEB, accesibilitatea lor 

a crescut. Cel puţin sistemele de captare a energiei solare (electrică şi termică) au devenit mai comune. 

La fel şi sistemele mai avansate, pompe de căldură, turbine eoliene, recuperatoare de căldură , şi 

sistemele de control inteligent al clădirilor.78 Studiul lui Bointner, care ia în calcul mai multe proiecte 

de clădiri nZEB din ţări europene (inclusiv din România) relevă faptul că la nivel de măsuri pasive 

cele mai utilizate sunt umbrirea naturală şi ventilaţia naturală, iar în ceea ce priveşte măsurile active, 

ventilarea mecanică cu recuperare de căldură.79 Pompa de căldură sau boilerele sunt folosite cu 

preponderenţă pentru producerea de energie.80 

În România peisajul construcţiilor din sectorul rezidenţial este unul eterogen. El este format pe de o 

parte din disponibilităţi ridicate pentru investiţii în locuinţe tehnologizate (într-o măsură mică), pe de 

altă parte este un peisaj al ruralului subdezvolat, cu capacităţi reduse pentru locuinţe cu un confort 

modern, cu atât mai puţin cu o eficienţă energetică mare. Analiza contextului românesc a ilustrat faptul 

că există limitări serioase în ceea ce priveşte accesibilitatea unui astfel de demers high-tech. 

Conform lui Attia81 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. Ţările 

industrializate au parcurs oricum un drum lung pentru a ajunge la nivelul de a implementa direct 

conceptul nZEB, începând cu reconstrucţia de după cel de-al Doilea Război Mondial, trecând prin mai 

multe etape succesive care au introdus sisteme centralizate de încălzire şi ventilaţii (anii `70), măsuri şi 

tehnologii de conservare a energiei (anii `80), sisteme de energii regenerabile (anii `90) şi reţele 

                                                
76Bointner 2016, p.78. 
77Ibid. , p.75. 
78Ibid., p.77. 
79Ibid., p.82. 
80Ibid. 
81Attia 2018, pp.343-357. 



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

55 
 

inteligente decarbonizate (anii 2010).82 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.83 Dacă privim imaginea de ansamblu a sectorului rezidenţial observăm că 

în cazul României probabil ar trebui adoptată o formulă mixtă, aplicată discriminat. 

Conform lui Pajarskas84 există un principiu de design format din 5 trepte pentru a gândi clădiri 

eficiente energetic: 

1) reducerea pierderilor de căldură; 

2) reducerea consumului de electricitate; 

3) folosirea pasivă a energiei solare; 

4) controlul şi afişarea consumului de energie; 

5) Alimentare cu energii regenerabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.01 - Sistemul în 5 trepte pentru clădiri noi eficiente energetic. 

(Pajarskas 2017, p.18) 
 

 

                                                
82Ibid. p.351. 
83Ibid. pp.354-357. 
84Pajarskas 2017, p.18. 
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Acest sistem pune evident accentul pe măsuri prealabile de eficientizare, accesibile astfel încât 

raprotul cost-beneficii să fie cât mai avantajos. Partea de la baza piramidei reprezintă de fapt decizii 

luate la începutul procesului de proiectare care formează principiul de bază al funcţionării clădirii, într-

o etapă pre-tehnologizată. Traduse în elemente arhitecturale, aceste trepte de la baza piramidei 

reprezintă caracteristicile generale ale viitoarei construcţii în ceea ce priveşte forma ei, organizarea 

interioară,orientarea ei pe teren etc. În raportul investiţie / efect, aceste elemente incipiente alcătuiesc 

baza unei alte piramide, unde elementele de alcătuire generală a clădirii devin baza restului de decizii, 

până la cele tehnologizate.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.02 - Raportul cost-eficienţă al elegerilor în proiectarea unei clădiri noi de locuit. 

(Pajarskas 2017, p.19) 
 

Sistemul acesta de gândire 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, sepculând caracteristicile climatice, organizarea interioară a încăperilor, orientarea 

                                                
85 Ibid., p.19. 



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

57 
 

pe teren (mai dificilă din cauza parcelarului), forma clădirii şi alte elemente care pot aduce o eficienţă 

energetică într-o fază pre-tehnologizată. 

O analiză a influenţei deciziilor iniţiale asupra costului investiţiei arată variaţii care pot să ajungă la 

cca. +/- 30%, influenţate mai ales de sistemul ales de proiectare (interdisciplinar şi flexibil vs. linear, 

tradiţional) şi de sistemul constructiv ales.86 De asemenea se constată că prin aplicarea unor metode 

moderne de prefabricare sau prin alegerea unor sisteme de construcţie adaptate contextului se pot 

economisi costuri care pot fi ulterior redirecţinate spre aspecte mai semnificative din punctul de vedere 

al eficienţei energetice, cum ar fi sistemele de procurare a energiilor regenerabile sau proiectarea 

generală.  

 
Pe cealaltă parte a procesului de proiectare se află omul care va deveni utilizator al locuinţei. 

Comportamentul locuitorului poate avea un impact semnificativ asupra amprentei energetice a clădirii 
                                                
86Attia 2018, p.252. 

 
 

Fig.03 - Factorii de influenţă pentru costuri şi balanţa de costuri faţă de o clădire convenţională. 
(Attia 2018, p.252.) 
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Fig.04 - Strategii active şi pasive pentru implementarea clădirilor de tip nZEB 

(Oh et al. 2017, p.2) 

de locuit. Aici se prefigurează o serie de măsuri de educare şi informare care pot fi parte a unei 

eventuale politici de eficientizare a locuinţelor. Aşa-numita cultură energetică este baza pe care se 

poate ridica un proces de eficientizare energetică a locuinţelor. 

Se propune deci un sistem hibrid, alcătuit din concepte pasive, combinate cu o implicare crescută a 

locuitorului şi cu ajustaje tehnologice.  

Conform lui Oh87, în urma unui studiu asupra clădirilor de tip nZEB construite în ultimii 10 ani88, 

există două părţi ale strategiei de proiectare: 

1) Strategii pasive, referitoare la reducerea consumului energetic prin metode arhitecturale 

(orientare. formă, ventilare naturală etc.), cu subcriteriile: design sustenabil pasiv şi tehnici 

de reducere a energiei consumate; 

2) Strategii active de reducere a consumului energetic, aplicabile după cele pasive, (sisteme 

tehnologizate active precum panouri fotovoltaice, panouri termice, pompe de căldură etc.). 

 

Garde89 împarte problematica în strategii şi măsuri, fiecare referitoare la câte unul din cele trei 

domenii aplicabile: pasiv, eficienţă energetică şi energii regenerabile. De notat este faptul că studiul se 

                                                
87 Oh et al. 2017, p.2. 
88La data articolului [n. aut.]. 
89 Garde et al. (eds.) 2017, pp.17-33. 
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Fig.05 - Cerinţe ale clădirii, strategii şi măsuri. 

(Garde et al. (eds.) 2017, p.18) 

referă la “Net-Zero Energy Buildings” (NZEB), dar la nivel de concepte este aplicabil şi la forma 

nZEB. 

 

Strategiile sunt organizate în jurul a trei concepte de bază: prevenţie (a pierderilor de căldură), 

modulare (înmagazinarea energiei termice pentru folosiri ulterioare), respingere/colectare (a energiei 

termice) şi control (controlul diverselor instrumente, active sau pasive pentru a păstra un consum de 

energie eficient).90 

Măsurile pasive se adresează cerinţelor esenţiale ale unei clădiri: încălzire, răcire şi iluminare.91 Aceste 

măsuri sunt de obicei luate în cadrul deciziilor de la începutul unui proiect şi se referă la forma clădirii, 

la orientare,  la ventilarea naturală, la organziarea interioară a încăperilor, la adaptarea la utilizare (rar 

sau des, un număr mai mare sau mai mic de locuitori), la comportamentul utilizatorului sau la 

vegetaţia de pe teren. Sistemul de măsuri şi strategii propus ia deci în considerare o arie mai extinsă 

decât anvelopa clădirii şi dotările tehnologice. 

 

                                                
90Ibid., pp. 19-21. 
91Ibid., pp. 21-25. 
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Aceste măsuri se suplimentează cu cele active, diverse sisteme care contribuie la economia de energie 

suplimentară astfel încât clădirea să poată deveni nZEB. Figura 07 prezintă un sumar al acestor măsuri 

care se referă în studiul lui Garde et al.92la clădiri construite conform conceptului Net ZEB. În 

contextul prezentului studiu aceste măsuri trebuie luate cu titlu de posibilităţi, conceptul nZEB având 

cerinţe mai puţin restrictive în ceea ce priveşte consumul de energie.  

                                                
92Ibid., p.51. 

 
 
 

Fig.06- Măsuri pasive adresate cerinţelor clădirii. 
(Garde et al. (eds.) 2017, p.22) 
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Fig.07- Sumarul măsurilor ordonate după PA (Pasiv), EE (eficient energetic şi RES 

(regenerabile) 
(Garde et al. (eds.) 2017, p.51) 
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Într-un studiu realizat în 201693 în mai multe ţări europene (inclusiv România) au fost adunate date 

despre mai multe exemple de clădiri rezidenţiale construite după conceptul nZEB şi s-a făcut o 

compilaţie în funcţie de clima în care se află, de măsurile pasive şi active folosite şi de rezultatul final 

tradus în termeni de consum de energie (fig. 08). 

 

 

                                                
93Bointner 2016, p.29. 

 
Fig.08- Sumar al seturilor de soluţii aplicate în cazul diferitelor exempole de clădiri rezidenţiale 

studiate şi rezultatul. 
(Bointner 2016, p.29.) 
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Se propune în continuare o trecere în revistă a următorilor factori care pot fi luaţi în considerare într-o 

potenţială strategie de proiectare a unor clădiri eficiente energetic: 

- planificare şi sisteme de proiectare; 

- comportamentul utilizatorului (locuitorul); 

- orientare şi amplasare pe teren; 

- organizarea interioară (partiul); 

- forma clădirii. 

 

6.2. Planificare şi sisteme de proiectare (building delivery) 

Având în vedere caracterul complex al clădirilor de tip nZEB şi ţintele foarte clare de eficienţă 

energetică pe care trebuie să le atingă apar noi cerinţe privind metodele de proiectare. Conform lui 

Attia94 apar două diferenţe majore între metoda tradiţională, liniară, de proiectare şi cea care este 

necesară unei clădiri de tip nZEB: în primul rând caracterul echipei de proiectare devine 

multidisciplinar şi colaborativ şi în al doilea rând apar faze suplimentare în procesul de proiectare. 

Problema identificată de Attia rezultă din analiza mai multor studii de caz în care performanţa clădirii 

s-a dovedit în procesul de utilizare neconformă cu cerinţele iniţiale sau în care raportul 

investiţie/amortizare a devenit nerentabil din cauza creşterii costurilor de construcţie şi de operare. S-a 

dovedit că etapizarea tradiţională unde proiectantul şi beneficiarul stabilesc singuri caracteristicile 

viitorului proiect, iar specialităţile şi constructorul apar ulterior duce la o rigiditate a procesului de 

proiectare şi construire, cu atle cuvinte este secvenţial.95 Această caracteristică ridică anumite riscuri 

din cauza faptului că se bazează pe estimări. Implicarea în faze ulterioare a specialităţilor şi a 

constructorului pot duce la modificări de proiect care sunt costisitoare şi uneori imposibile. În 

contextul unui proiect pentru o clădire de tip nZEB echilibrul dintre costuri şi efectele scontate este 

mai strictă faţă de alte tipuri de clădiri, astfel încât deciziile din fazele incipiente ale proiectării tind să 

fie determinante pe tot parcursul procesului, inclusiv după predarea către beneficiar şi în timul 

perioadei ded exploatare. Conform cu Attia96 un exemplu de bună practică este un contract între 

beneficiar şi o echipă completă ca entitate care să conţină toţi specialiştii, inclusiv evaluatori de cost, 

evaluatori specializaţi nZEB etc. El denumeşte aceste tipuri de contract “contracte axate pe 
                                                
94Attia 2018, p.93. 
95Ibid., p.92. 
96Ibid., p.99. 
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Fig.09- Etape suplimentare în procesul de proiectare. 

(Attia 2018, p.93.) 

performanţa clădirii” (Building Performance-Based Contracts). În acest fel toate părţile sunt implicate 

încă din fazele incipiente de culegere de informaţii, stabilire de standarde de cost şi performanţă şi 

stabilire de metode de construcţie şi echipare. 

Un astfel de proces de proiectare implică şi o serie de etape suplimentare. Conform cu Attia97 apare o 

fază de predesign la început şi o fază de monitorizare şi corectare la sfârşit. 

Faza de predesign este destinată adunării de date, stabilire de obiective, studierea legislaţiei şi 

cercetarea metodelor şi tehnologiilor aflate la dispoziţie. Tot aici se iau decizii de reducere a 

consumului de energie prin strategii pasive, de orientare, de aranjare a spaţiilor interioare, de ventilaţie 

naturală etc.  

                                                
97Ibid., p.93. 
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Această fază este momentul în care se construieşte bugetul şi unde se alocă resursele. Fiind o echipă 

multidisciplinară se poate stabili devreme distribuţia bugetului, unde se poate economisi, unde se pot 

reloca sau aloca resurse mai mari, astfel încât raportul cost/beneficii să fie cât mai bun. 

Faza de monitorizare şi corectare de la sfârşit este un pas suplimentar în care se oferă informaţii 

viitorului locatar despre sisteme, despre modul de funcţionare a locuinţei în ansamblul ei, dar tot aici 

începe şi un proces de monitorizare pe parcursul unei perioade mai lungi de timp.98 Monitorizarea are 

dublu scop: verifică dacă sistemele funcţionează conform ţintelor de economie energetică stabilite în 

prima fază şi oferă un sistem de suport, mentenanţă şi corectare de către echipa multidisciplinară 

angajată la început şi, în acelaşi timp verifică dacă locuitorul foloseşte aceste sisteme optim şi oferă 

instruire pe parcurs. 

 

6.3. Cultura energetică 

Orice discuţie despre construcţii ar trebui să înceapă cu omul. Înainte de detalii tehnice sau economice, 

suprascris întregii problematici a locuirii, factorul uman este primul element care poate influenţa orice 

calitate a unei construcţii, în cazul de faţă a unei locuinţe eficiente energetic. Prin urmare, indiferent 

dacă se vorbeşte de aspecte high-tech (echipamente, materiale de construcţie avansate, case inteligente 

etc.) sau de aspecte low-tech (orientarea locuinţei, amenajarea spaţiului verde, organizarea interioară a 

încăperilor etc.) există acest prim palier ce ţine de educaţia în ceea ce priveşte locuirea; mai specific 

pentru studiul de faţă, educaţia în materie de “cultură energetică”, aşa cum e menţionată de Zamfir et 

al.99 După cum se va arăta în continuare, simpla reducere a amprentei energetice a clădirii prin 

alimentarea ei cu energii regenerabile, tehnologizarea ei prin diferite echipamente, termoizolarea ei cu 

materiale de ultimă generaţie poate să fie uşor afectată de factorul uman, anihilând avantajele iniţiale 

ale construcţiei propriu-zise.  

Cultura energetică este deci un efect al unei bune informări şi conştientizări a publicului cu privire la 

impactul locuinţei lui asupra mediului,100 dar şi de menţinerea unui proces de educare continuă care să 

asigure în final împământenirea unui nou stil de viaţă.101 Măsurile care pot fi luate sunt graduale, de la 

măsuri cu cost zero (simpla stingere a becului când ieşi din cameră), la măsuri cu cost iniţial scăzut 

                                                
98Ibid., p.94. 
99 Zamfir et al. 2015, p.70. 
100 Ibid. 
101 Csobod et al 2009; Haas et al 1997; Attia 2018. 
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(cumpărarea unui echipament electrocasnic sau a unei surse de lumină mai eficientă energetic) sau cu 

costuri iniţiale mari (termoizolarea faţadei şi a învelitorii, instalarea de generatoare de energie din 

surse regenerabile).102 De asemenea există şi măsuri care survin în partea de proiectare a clădirii, cum 

ar fi orientarea pe teren în funcţie de punctele cardinale, amenajarea spaţiului verde, compartimentarea 

interioară în funcţie de climă şi de orientare etc. În studiul pentru eficienţa energetică comandat de 

A.N.R.E. , Zamfir et al organizează aceste măsuri astfel:103 

a- “reabilitarea anvelopei prin măsuri de reabilitare termică a clădirilor;  

b- acordarea de sprijin financiar pentru proprietarii cu posibilităţi financiare reduse în vederea 

realizării lucrărilor de reabilitare; 

c- eficientizarea instalatiilor termice existente;  

d- eficientizarea instalatiilor de iluminat, utilizarea lămpilor cu consum redus;  

e- introducerea obligativităţii aplicării prevederilor Directivei privind eficienţa energetică şi a 

standardelor europene de eficienţă pentru clădiri noi;  

f- continuarea contorizării energiei termice la consumatorii finali;  

g- realizarea unui program naţional de educare energetică a populaţiei, în şcoli şi mass-media 

pentru economisirea energiei, protecţia mediului şi utilizarea locală a unor resurse energetice 

regenerabile.”  

Suportul pentru astfel de politici este în general susţinut de autorităţi, printr-o strategie specifică, 

implementat apoi şi de alţi actori (O.N.G.-uri, activişti sociali sa simpli cetăţeni). De exemplu într-un 

studiu din Marea Britanie din 2012 sau recomandat 3 instrumente principale pentru o strategie 

naţională privind eficientizarea energetică: 

a- ‘popularizarea informaţiilor relevante într-o manieră care să contracareze inerţia 

consumatorilor în obiceiurile actuale şi rezistenţa la schimbare;  

b- dezvoltarea unei industrii a investiţiilor în eficienţă energetică;  

c-  alinierea instrumentelor financiare la nevoile specifice pieţei dedicate eficientizării sociale a 

energiei.”104 

                                                
102 Csobod et al 2009, p.9. 
103 Zamfir et al. 2015, p.71. 
104Ibid., p.74. 
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După cum remarcă şi studiul comandat de A.N.R.E.,105 la noi în ţară domeniul social al exploatării 

sistemului energetic este neglijat, iar ca atare şi politicile care ar trebui să susţină strategia de 

eficientizare a consumului de energie nu au cum să funcţioneze, fiind lipsite de date esenţiale. 

Un exemplu de bună practică în domeniul promovării unui comportament sensibil la consumul 

energetic în exploatarea locuinţei vine din Olanda.106 Între anii 2006-2007 o colaborare între 

departamentul de mediu al oraşului Zoetermeer, departamentul social al oraşului, agenţia de energie a 

oraşului şi două O.N.G.-uri a iniţiat un program experimental prin care locuitorilor li s-a dat un pachet 

de tip “self-try”. Acest pachet conţinea 3 becuri eficiente energetic, un întrerupător de tip stand-by 

killer, care deconectează echipamentul electrocasnic de la reţea în momentu în care este închis, un 

material termoizolant pentru radiatoare, accesorii pentru economisirea apei, un termometru interior, o 

lampă eficientă şi o broşură cu indicaţii de tip hints and tips referitoare la economisirea de energie. 

Studiul a avut un buget de cca. 250.000 euro şi s-a efectuat cu participarea unui număr de 2400 de 

gospodării cu venit minim. Rezultatele au indicat o economie de 600.000 kWh, 134.400 mc de gaz, 

602.400 kg CO2 şi cca. 38.000 mc de apă. Pachetul a fost ulterior folosit şi în alte oraşe olandeze cu 

mici modificări. 

Alte programe s-au desfăşurat în oraşul olandez Amersfoort, unde au fost încurajaţi locuitorii să-şi 

facă un audit energetic pentru a colecta date,107 în Hamburg, unde s-au efectuat programe de educare a 

elevilor în şcoli108 sau în oraşul german Münster, în 2009, unde locuitorii au semnat un fel de 

angajament pentru a aplica un set de măsuri simple de economisire a energiei de tipul “folosesc becuri 

economice”, “decuplex de la reţea echipamentele electrocasnice pe care nu le folosesc”, “cumpăr 

electrocasnice mai eficiente” etc.109 

Măsurile şi metodele de acumulare a informaţiilor pot fi deci şi simple şi ieftine. În principiu 

anagajarea locuitorului în procesul de eficientizare a consumului de energie este primul pas esenţial şi 

poate contribui la economii substanţiale, dar are şi diverse subtilităţi de care trebuie să se ţină cont, 

după cum se va arăta în continuare. 

 

                                                
105Ibid., p.75. 
106Csobod et al 2009, p.15. 
107Ibid., p.17. 
108Ibid., p.19. 
109Ibid., p. 24. 
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6.3.1. Comportamentul utilizatorului şi impactul asupra profilului energetic al 
locuinţei  (performance gap) 

Monitorizarea locuinţelor construite după conceptul nZEB a relevat faptul că există un decalaj mare 

între indicii de consum energetic proiectaţi şi cei rezultaţi în urma exploatării locuinţei. Conform cu 

Attia110, acest decalaj (performance gap) apare ca urmare a unor lipsuri localizate pe trei paliere: la 

nivelul proiectării, la nivelul construcţiei şi la nivelul operării imobilului. Acest ultim nivel este 

influenţat de comportamentul utilizatorului, de controlul diferitelor sisteme şi de variaţii climatice, dar 

are ramificaţii multiple care ţin de calitatea serviciilor, de administrarea imobilului, de încărcări ale 

reţelei sau de orarul locuitorilor.111 

De exemplu relaţia dintre consumul energetic pentru încălzire, calitatea izolării termice a clădirii şi 

eficienţa echipamentelor de încălzire nu este una atât de liniară pe cât s-ar presupune întrucât apar 

inevitabil variabile destul de impredictibile, comportamentul utilizatorului fiind una dintre ele. Există 

studii care au arătat diferenţe de până la 300% între consumurile energetice ale unor locuinţe similare 

din aceeaşi comunitate sau din comunităţi diferite, iar programe de educare a utilizatorului au arătat un 

potenţial de până la 18% de energie economisită.112 

Conform lui Bointner et al.113 interacţiunea dintre utilizator şi locuinţa lui de tip nZEB este unul dintre 

cei mai influenţi şi comuni factori pentru decalajul de performanţă. De exemplu setarea temperaturii 

poate diferi dramatic între ce a fost proiectat şi uzul curent; de asemenea utilizarea componentelor 

clădirii, cum ar fi suprautilizarea centralei termice sau a sistemului de ventilaţie (în cazul clădirilor de 

birouri) sau dificultatea de a opera sistemele tehnologizate instalate din diferite motive care ţin de 

educaţie sau de aptitudini tehnice.114 

Un studiu115 realizat în Torino, în Italia, a comparat două exemple de clădiri rezidenţiale, una 

construită în mod obişnuit şi una de tip nZEB, privindu-le strict din punctul de vedere al relaţiei dintre 

energia consumată şi comportamentul utilizatorului (fig. 01). Datele luate în calcul au fost încălzirea, 

răcirea, ventilaţia, echipamentele, lumina, elementelor de umbrire şi apa caldă menajeră. Pentru studiu 

s-au folosit 3 tipuri de utilizatori, numiţi utilizator slab (low consumer), utilizator standard (standard 

                                                
110Attia 2018, p. 55. 
111Ibid. 
112Barthelmes et al 2017, p.94. 
113Bointner 2016, p.67. 
114Ibid., p.68. 
115Ibid., pp. 94-101. 
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consumer) şi utilizator intens (high consumer) (fig.02). Stabilirea lor s-a făcut în conformitate cu 

standardul EN15251 al Comisiei Europene pentru Standardizare privind criteriile pentru mediul 

interior. Numărul de persoane folosit a fost conform cu normele italiene, de cca. 5.8 pers/clădire.  

 
 

 
 

 
Fig.02 - Variabilele de comportament luate în calcul. 

(Barthelmes et al 2017, p.96) 

 
Fig.01 - Caracteristicile celor două locuinţe analizate. 

(Barthelmes et al 2017, p.95) 
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Fig.03 - Impactul stilului de viaţă asupra consumului de energie. 

(Barthelmes et al 2017, p.99) 

Rezultatele studiului au arătat un efect uniform între cele două categorii de clădiri, de cca. -23% 

consum total de energie al utilizatorului slab faţă de cel standard, iar utilizatorul intens a înregistrat o 

creştere a consumului de până la 26%.116 Ce a fost diferit între cele două tipuri de clădiri, au fost 

categoriile de consumatori de energie cu impact mare. Astfel s-a observat că la clădirea obişnuită 

primează consumul pentru încălzire, iar la cea de tip nZEB primează echipamentele şi lumina. Un 

aspect interesant este faptul că din punct de vedere al energiei produse in-situ, de panourile 

fotovoltaice, la clădirea nZEB consumul a fost acoperit în totalitate doar de către utilizatorul slab, 

restul scenariilor de utilizare depăşind capacitatea clădirii de a atinge conceptului nZE.117 

 

 

 
                                                
116Ibid., p.97. 
117Ibid., p.98. 
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Cu alte cuvinte, utilizatorii clădirii de tip nZEB ar fi putut să economisească până la 28% dacă ar fi 

operat mai atent echipamentele clădirii şi lumina, iar utilizatorii clădirii obişnuite ar fi putut economisi 

dacă ar fi folosit sistemul de încălzire mai eficient.  

Din punctul de vedere al “decalajului de performanţă” amintit anterior, comportamentul utilizatorului 

intens îl poate ridica cu cca. +72% la clădirea de tip nZEB, iar utilizatorul slab poate să-l scadă cu cca. 

-84%, în timp ce la clădirea obişnuită efectul este mai ponderat, de cca. +37% şi, respectiv -32%.118 

Desigur că exemplul dat este dintr-un context diferit de cel românesc, atât din punctul de vedere al 

climei, cât şi din punctul de vedere al eficienţei energetice a locuinţei. Studii mai aprofundate pe 

această temă, localizate în contextul nostru cultural, ar fi indicate pentru a se studia mai atent acest 

aspect. 

Modificările de comportament ale utilizatorilor clădirilor constribuie deci semnificativ la eficientizarea 

consumului energetic, pe lângă elementele de construcţie propriu-zise şi de echipamentele instalate. 

Locuinţa este mai mult decât un adăpost, fiind un sistem complex cu care locuitorul trebuie să se 

acomodeze, să îl înveţe. Acest aspect devine din ce în ce mai important cu cât clădirile de locuit devin 

mai tehnologizate, iar marja de eroare în ceea ce priveşte consumul de energie devine din ce în ce mai 

mică.  

 

6.3.2. Efectul de recul 

Există însă un revers al eficienţei crescute energetice a clădirii care este cunoscut ca rebound effect, 

“efect de recul” (trad. aut.). Acest termen a apărut în secolul al XIX-lea când William Stanley Jevons 

a observat că o creştere a eficienţei arderii cărbunelui a dus la o creştere a consumului de cărbune, 

observând modificări comportamentale ale utilizatorului care tinde să devină mai energofag.119 

În domeniul clădirilor eficiente energetic s-a observat o tendinţă ca utilizatorul să devină mai 

energofag pe măsură ce clădirea este mai eficientă energetic sau  pe măsură ce costul serviciilor 

scade.120 Prin servicii se înţeleg aici cele oferite de locuinţă, ca de exemplu încălzirea, răcirea, apa, 

lumina etc. Acest efect de recul poate avea efecte consistente asupra consumului energetic, putând 

ajunge şi la o creştere de 30% faţă de consumul estimat prin proiect.121 În general se presupune că 

                                                
118 Ibid., p.100. 
119 Dabija 2017, p.4. 
120 Haas et al 1997, p.195; Attia 2018, p.277. 
121 Haas et al 1997, p. 195. 
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utilizatorul locuinţei este mai preopcupat de beneficiile accesării serviciilor locuinţei decât de 

necesarul energetic propriu-zis.122 Prin urmare cererea este în directă legătură cu cât de uşor se pot 

accesa anumite servicii şi cât de ieftine sunt. Cu cât sunt mai accesibile, cu atât intensitatea de utilizare 

creşte. 

Cele două aspecte ale interacţiunii dintre utilizator şi locuinţa lui din punct de vedere al cosumului de 

energie enunţate mai sus pot fi reglate printr-un sistem de informare şi educare în perioada imediat 

următoare luării în posesie. 

 

6.3.3. Măsuri de informare şi educare post-ocupare. Importanţa feedback-ului 

O caracteristică intrinsecă a proiectării este faptul că pleacă de la prezumpţia că utilizatorii se vor 

comporta după tipare previzibile şi cuantificabile. Este un fapt care nu poate fi evitat, însă există două 

posibile căi de a se ajusta acest “decalaj de performanţă”: printr-o monitorizare continuă post-ocupare 

(postoccupancy evaluation)123 şi printr-o educare continuă a locuitorilor în privinţa modului eficient de 

a utiliza locuinţa. Scopul este de a educa locuitorii în domeniul operării locuinţei, dar şi de a preveni 

efecdtul de recul ulterior. De aceea programele de informare enunţate anterior trebuie dublate de 

programe care să formeze în timp o cultură a locuirii eficiente energetic care să fie asumată. 

Monitorizarea post-ocupare este un proces complex care apare ulterior luării în posesei a locuinţei. 

Aici sunt incluşi proiectantul, propietarul şi locuitorul, iar indicii analizaţi sunt atât de natură obiectivă, 

cât şi de natură subiectivă, acoperind performanţa clădirii, experienţa utilizatorului şi indici ai 

mediului.124 Monitorizarea se face în general în etape de timp, dar noile tehnologii permit deja o 

evaluare perpetuă şi transmiterea de feedback în timpi aproape reali. În figura 04 este dat un exemplu 

de informaţii în timp real furnizate locuitorilor unei clădiri. 

                                                
122 Ibid., p.196. 
123 Attia 2018, p.279. 
124 Ibid. 
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Obţinerea de feedback în timp real are capacitatea de a-i menţine în permanenţă pe locuitorii unei 

clădiri conştienţi de consumul energetic şi de legătura dintre felul în care utilizează sistemele clădirii şi 

impactul pe care îl au asupra profilului ei energetic. Este un procedeu de conştientizare care poate duce 

în timp la un tipar comportamental adaptat şi care să reducă decalajul de performanţă. În esenţă, 

locuitorul devine proactiv.125 

Acest contact permanent cu informaţiile despre consumul de energie al fiecărui locuitor permite şi 

sisteme de inhibare a consumului. De exemplu un sistem de tip cost-beneficii care a fost aplicat la o 

locuinţă multi-familială de tip nZEB, necuplată la reţeaua oraşului, în Elveţia.126 Gospodăriile nu 

plătesc energia electrică şi încăzirea, în schimb primesc un buget de electricitate fix şi o schemă de 

bonusuri şi penalităţi în funcţie de cum se situează faţă de acest buget de electricitate. Vara consumul 

de energie a atins maxim 60% din cota parte alocată, în schimb iarna s-a depăşit acest buget, surplusul 
                                                
125Ibid., p.288. 
126Ibid., p.332. 

 
Fig.04- Exemplu de afişaj în timp real al caracteristicilor consumului de energie ale unei clădiri. 

(Attia 2018, p.287) 
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fiind plătit. Totuşi este interesant faptul că prin monitorizarea continuă şi prin informaţiile obţinute în 

timp real locuitorii au început să-şi planifice zilele cu încarcare mare a consumului astfel încât să îl 

evite. De exemplu locuitorii unuia dintre apartamente au constatat că lunea consumă doar 30% din 

buget, în schimb marţea ajung la 75%. Şi-au schimbat programul în consecinţă, alegând ca lunea să 

mănânce în oraş şi să petreacă toată ziua plecaţi, în schimb marţea au folosit surplusul de buget astfel 

obţinut pentru a pune în funcţiune consumatorii mari, maşina de spălat rufe şi uscătorul. În final, după 

un an de acomodare locuitorii au reuşit să se adapteze astfel încât să se încadreze în bugetul acordat, 

consumul pe un apartament de 4 camere fiind de cca. 2200kWh. 

În acest exemplu efectul de recul a fost evitat prin stabilirea bugetului de energie consumată. Tot acest 

buget, în combinaţie cu un flux constant de informaţii a permis modificarea tiparelor comportamentale 

astfel încât să fie mai eficienţi energetic, fără însă a-şi scădea standardul de viaţă.127 

În clădirile obişnuite sunt mai puţine variabile pe care utilizatorul le poate controla şi oferă mai puţine 

informaţii, însă o clădire eficientă energetic tinde să devină un organism foarte complex şi, cel mai 

important, adaptabil şi interactiv. Sistemele ei sunt prin însăşi natura lor “sensibile”, în sensul că obţin 

informaţii, se ajustează şi oferă informaţii. Prin urmare utilizatorul are în faţă un sistem cu care trebuie 

să înveţe să interacţioneze, unde cutumele de locuire împământenite sunt augmentate.  

În state mai deprinse cu nZEB există o perioadă de până la 3 ani în care o echipă de proiectanţi şi 

ingineri monitorizează la faţa locului o clădire proaspăt dată în folosinţă pentru a face ajustări ale 

sistemelor şi a da indicaţii locuitorilor asupra felului cum utilizează clădirea.128 Este un sistem numit 

soft-landing care are menirea de a face tranziţia la o astfel de clădire mai uşoară şi mai eficientă. În 

mod efectiv este o perioadă de acomodare între ocupant şi clădire şi invers. Acest proces include şi un 

manual de utilzare şi şedinţe de instruire, inclusiv la tranziţia între sezoanele de temperatură.129 

 

6.4. Aşezarea pe teren şi orientarea 

Aşezarea pe teren şi orientarea sunt primele măsuri pe care le ia proiectantul. În general se iau în 

scopul maximizării folosirii spaţiului exterior (verde), pentru a oferi intimitatea necesară faţă de vecini 

sau pentru a oferi condiţiile optime de iluminare naturală. Sunt luate în calcul de asemenea şi aspecte 

de orientare faţă de punctele cardinale astfel încât să se obţină un confort termic interior optim.  
                                                
127Pagina web a acestui imobil este accesibilă la: http://www.umweltarena.ch/uber-uns/energieautarkes-mfh-brutten/. 
128Attia 2018,  p.289. 
129 Ibid. 
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Principiul după care se gândeşte orientarea astfel încât să ducă la eficientizarea energetică este simplu: 

maximizarea încălzirii anumitor încăperi pe timpul iernii printr-o orientare optimă şi răcirea lor pe 

perioada verii. Orientarea optimă pe teren poate duce la economii de până la 7% de energie.130 

Se pot distinge trei tipuri de climă în funcţie de necesităţile de temperatură interioară a clădirilor: 

- climă care necesită preponderent încălzirea; 

- climă care necesită preponderent răcirea; 

- climă unde este nevoie şi de răcire (vara) şi de încălzire (iarna).131 

România se încadrează evident la cea de a treia categorie. 

Orientarea ideală este spre sud (in Emisfera Nordică)132 , cu ferestre orientate spre zona cuprinsă între 

sud-est şi sud-vest. Recomandată este poziţionarea pe zonele însorite ale terenului şi cu o perdea de 

verdeaţă în faţă astfel încât vara să se poată diminua acumularea de energie termică, iar iarna să se 

poată accentua aceasta.133 Învecinarea cu alte clădiri trebuie să nu afecteze iluminarea naturală directă. 

Într-un studiu a unei locuinţe existente din Madrid s-a încercat simularea mai multor orientări şi 

plasarea ei (simulată) în două contexte climatice diferite, Madrid (Spania) şi Göteborg (Suedia).134 

Scopul era determinarea impactului orientării asupra consumului de energie şi identificarea factorilor 

consumatori de energie care sunt cel mai afectaţi (încălzire, răcire, lumină, echipamente şi ocupanţi, 

apă caldă şi ventilare). În calcul s-a luat inclusiv organizarea spaţiilor interioare şi comportamentul 

energetic al locuitorilor. 

 

                                                
130 Marin 2017, p. 3. 
131 Garde et al. (eds.) 2017, p. 16. 
132Ibid., p. 23. 
133NorthPass 2012, p.16. 
134Marin 2017. 



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

76 
 

 
Fig.05 - Planul. Variaţia energiei consumate în funcţie de orientarea faţadei. 

(Marin 2017, p.6, 20, 21) 
 

Rezultatele au arătat că atât în Madrid cât şi în Göteborg cele mai energofage sisteme sunt cele de 

încălzire şi de răcire. De remarcat este faptul că variaţia energiei în cazul iluminării artificiale şi a 

echipamentelor şi ocupanţilor sunt nesemnificative. 

Simularea a arătat de asemenea că orientarea spre sud a fost în ambele cazuri cea mai eficientă, cea 

spre nord-vest fiind cea mai ineficientă. În termeni de eficienţă economică economia s-a ridicat la 

85€/an.135 

Problema acestei prime etape este însăşi natura organizarării aşezărilor umane (sat, comună, oraş etc.). 

Dezvoltarea aşezărilor este în general un proces organic care s-a desfăşurat pe parcursul unor perioade 

întinse de timp, rareori există aşezări nou proiectate. Prin urmare parcelele au fost trasate în funcţie de 

diverşi factori care ţin mai degrabă de creşterea aşezării umane decât de principii helioterme. În plus a 

survenit un factor nou, cel puţin în Europa occidentală, anume densitatea. Învecinarea devine deci o 

situaţie foarte complicată unde noţiunile de orientare trec în plan secund. Regulamentele de urbanism 

împiedică orientarea clădirii după condiţii ideale din motive care ţin de organizarea străzii şi a 

parcelelor, de intimitate, de dezvoltarea viitoare a ţesutului etc. Rezultă deci o importanţă crescută care 

ţine de organizarea interioară a clădirii şi de amenajarea terenului din jur. 

                                                
135Ibid., p.22. 
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6.5. Organizarea interioară (partiul) 

În lipsa posibilităţii unei orientări eficiente se pot obţine economii ale consumului de energie prin 

decizii legate de organizarea spaţiilor interioare astfel încât să se obţină din start un avantaj în ceea ce 

priveşte eficienţa energetică a viitoarei clădiri. Aici conceptele pot fi preluate din standardul PH 

(Passivhaus) şi pot fi implementate în sistemul hibrid propus în studiul de faţă. 

În primul rând organizarea interioară în aşa numite “zone termice” este un principiu care se regăseşte 

şi în arhitectura tradiţională. El presupune organizarea spaţiilor de uz frecvent (camere principale) spre 

părţile mai bine însorite ale clădirii pentru a beneficia de aport termic natural mai bun, iar spaţiile 

secundare (depozitări, bucătărie, grupuri sanitare etc.) spre zonele mai “reci”, ca un spaţiu-tampon. 

Suprafeţele mai vitrate sunt orientate preponderent spre sud, iar un sistem de deschideri între spaţiile-

tampon şi spaţiile expuse soarelui asigură un echilibru termic şi o circulaţie naturală a aerului între 

cele două zone.136 În plus există o sumă de spaţii-tampon spre partea însorită, cum ar fi prispele, care 

protejează împotriva unei încălziri excesive. Acest sistem de spaţii contribuie la o diminuare a 

pierderilor statice de căldură. Conform lui Hegger137, coeficientul de corecţie al temperaturii acestor 

spaţii-tampon variază între 0.8, la spaţii situate peste încăperi încălzite, 0.5, la spaţii adiacente 

încăperilor încălzite şi 0.6 la spaţii situate sub încăperi încălzite (demisol). 

 

                                                
136Nowak et al. 2014, p.354. 
137Hegger cf. Nowak et al. 2014, p.354. 
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Fig.09- Sistemul “Double-skin house”, spaţiile locuite şi spaţiile-tampon. 
În secţiune, comportament iarna (a) şi vara (b). 

(Nowak et al. 2014, p.356) 

 

 

În 

exemplul din figura 09 este prezentat un astfel de sistem de organizare pentru un proiect de locuinţă 

individuală situată în Wroclaw, Polonia. Spaţiile cu cel mai mare necesar de energie termică (grupurile 

sanitare) sunt poziţionate în miezul locuinţei, spre nord există un spaţiu de depozitare amplu, spre sud 

se află cele mai mari încăperi şi cele mai mari suprafeţe vitrate, intermediate de o terasă. Există şi 

posibilitate de deschidere între spaţiile principale şi cele tampon astfel încât să se poată produce şi o 

ventilare naturală şi pentru a se ajunge la un echilibru termic. Datele simulărilor arată că faţă de o 

construcţie similară, dar fără spaţii-tampon, economia de energie variază între cca. 5% (cazul pesimist) 

şi cca. 20% (cazul cel mai optimist).138 

                                                
138 Ibid., p.358. 
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Principiul spaţiilor-tampon poate fi mai evoluat, folosind “captatori solari” combinaţi cu sisteme de 

umbrire şi de ventilaţie naturală. De exemplu bow-window, sere, wintergarten etc. sunt spaţii care pot 

asigura un aport de energie termică iarna şi combinate cu o ventilaţie naturală pot asigura răcirea pe 

timpul verii.  

 

6.5.1. Flexibilitate în timp 

O problemă a acestor tipuri de organizări o reprezintă impredictibilitatea viitorilor locuitori. Clădirile 

eficiente energetic tind să fie “personalizate”139 şi astfel destul de rigide în faţa evoluţiilor fireşti ale 

vieţii locuitorilor. Pe parcursul vieţii clădirii structura familială se schimbă, apar noi nevoi de spaţii, se 

schimibă chiar şi preferinţele locuitorilor, apar noi propietari cu propriile accepţiuni despre locuinţa lor 

etc. Modificările care apar pot afecta întregul echilibru interior al casei, al sistemelor active raportat la 

spaţii şi al principiilor pasive. Se recomandă o abordare “loose-fit”140 prin simulări pe diferite scenarii 

posibile (demografice, sociologice, antropologice, tehnologice etc.) încă din faza de proiectare. 

 

6.6. Forma clădirii 

Discuţia despre forma clădirii în contextul eficienţei ei energetice se rezumă în general la a minimiza 

pierderile de căldură, deci de a minimiza suprafaţa anvelopantei raportată la volumul clădirii sau la 

suprafaţa construită.141 Un raport de 3 între suprafaţa construită şi volum sau între suprafaţa construită 

şi cea desfăşurată este considerat un maxim peste care clădirile rezidenţiale individuale devin 

neeconomice, arată un studiu axat pe ţările din Europa Centrală.142 

                                                
139Attia 2018, p.290. 
140Eley 2016, p.11. 
141NorthPass 2012, p.16. 
142 Pajarskas 2017, p.20. 
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Un alt principiu după care se poate stabili forma generală a clădirii este bazat pe capacitatea pereţilor 

de a înmagazina căldură, moment în care compactitatea clădirii nu mai e importantă, însă devine 

importantă ori o mărire a suprafeţei de anvelopantă însorită sau, în regiuni unde răcirea este un criteriu 

important, a suprafeţei umbrite.143 Îngustimea clădirii poate fi un avantaj pentru o ventilare naturală 

optimă.144 

Conform cu Oh et al.145discuţia despre formă este însă strâns legată de un complex de factori locali, 

care ţin de climă, de curenţii de aer specifici, de înclinaţia terenului etc. Făcând o compilaţie a mai 

multor studii pe acest subiect realizate în diferite regiuni de pe glob a descoperit o varietate de 

rezultate foarte localizate. De exemplu, conform cu De Castro et al.146 o pantă de 30° a terenului ar 

avantaja o economie maximă de energie, conform cu Choi et al.147 clădirile de locuinţe colective 

“plate” au un consum mai redus de energie electrică faţă de cele de tip “turn”, în schimb consumul de 

gaz este mai mare, conform cu Asadi et al. în zona climatică a Texas-ului, după o analiză a mai multor 

forme în plan (L,U,T,H, triunghi, dreptunghi etc.), cea mai eficientă din punct de vedere energetic este 

                                                
143 Garde et al. (eds.) 2017, p.23. 
144 Ibid. 
145 Oh et al. 2017, p.3. 
146 De Castro et al. 2017 cf. Oh et al. 2017, p.3. 
147 Choi et al. 2012 cf. Oh et al. 2017, p.3. 

 
Fig.10- Raportul dintre suprafaţa anvelopantei şi suprafaţa nivelului sau dintre suprafaţa anvelopantei şi 

volum, în două cazuri. 
(Pajarskas 2017, p.20.) 
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forma “H” etc. Cu alte cuvinte aceste decizii trebuie luate după o serie de simulări şî cercetări la faţa 

locului. 

Un studiu al lui Premrov148 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. 

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. 

 
 

6.7. Sisteme de grupare 

(producţie de energie, creşterea ponderii pe care o are aşezarea pe teren în eficientizarea 

energetică, exemple) 

Deciziile referitoare la strategia propusă pentru o locuinţă operează în mod tradiţional în teritoriul 

parcelei, cu consideraţii referitoare la vecinătăţi. Elementele abordate ţin de spaţii, interioare sau 

exterioare, materiale, conformaţii şi configurări etc. În cazul tipului de clădiri nZEB proiectantul îşi 

extinde aria de preocupări şi în zona energiei furnizate şi consumate, ea fiind în acest caz centrală 

pentru procesul de proiectare. Tipul de energie furnizată implică o graniţă între ce se produce in situ şi 

ce se produce ex situ. O clasificare simplă în funcţie de această graniţă duce la 5 tipuri, conform cu 

Garde149: 

- energie produsă exclusiv în interiorul amprentei clădirii; 

- energie produsă exclusiv în interiorul parcelei; 

- energie produsă în interiorul parcelei, dar cu contribuţii din exterior; 
                                                
148Premrov et al. 2015. 
149 Garde et al. (eds.) 2017, p.9. 
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- energie produsă exclusiv în exterior, dar cu utilaje aflate în propietatea clădirii; 

- energie produsă exclusiv în exterior de către reţeaua naţională. 

Garde propune deci termenul de “physical boundary”, graniţa fizică, care defineşte limita dintre ce 

este produs in situ şi ce este produs ex situ. 150 Având în vedere flexibilitatea acestei graniţe ea poate 

intra în contact cu graniţele altor clădiri mai mult sau mai puţin învecinate. Conform cu Garde151 există 

deci posibilitatea suprapunerii acestor zone ceea ce extinde definiţia şi la scara mai multor clădiri, de 

la o simplă grupare, la o aşezare umană mică (sat, comună), până la o grupare extinsă, de exemplu un 

oraş. Conform cu Garde, într-un astfel de sistem este posibil ca energia consumată de o serie de clădiri 

care nu sunt eficiente energetic să poată fi compensată de altele, eficiente, astfel încât sistemul, în 

anasamblul său, să fie compatibil cu un eventual standard de eficienţă energetică mare. Mai mult, 

având în vedere că fluctuaţiile de consum sezoniere sau diurne pot fi mari în funcţie de dinamica 

utilizatorilor, se poate ca un astfel de sistem să aibă capacitatea de a se autoregla, unele clădiri 

compensând temporar vârfurile de consum ale celorlalte. 

Conform cu Attia152 acest tip de grupare este un sistem eficient de reducere a costului investiţiei în 

cazul locuinţelor eficiente energetic. Creşterea eficienţei energetice în astfel de grupări este cauzată pe 

de o parte de sistemul de autobalansare menţionat mai devreme, dar poate fi influenţată de însăşi 

aşezarea clădirilor faţă de punctele cardinale.153 Se menţiona mai sus faptul că orientarea clădirii în 

funcţie de condiţiile climatice şi de însorire ar putea fi un serios instrument pasiv de eficientizare 

energetică, dar din cauza naturii aşezărilor umane el este puternic inhibat. Attia propune deci aşezări 

gândite special pentru a putea maximiza măsurile pasive aplicabile clădirilor. 

Se pot distinge deci mai multe paliere de aplicare a sistemului de grupare. Se pot gândi asocieri locale 

între propietari prin care investesc la comun într-un sistem de furnizare a energiei regenerabile şi îl 

gestionează împreună, un scenariu folosit deja în multe ţări.  

Pot exista centre de producere a energiei regenerabile la nivel local, cu investiţie privată sau a statului, 

la care propietarii se abonează în funcţie de necesităţile lor154. Un exemplu de acest fel a apărut în 

                                                
150 Ibid., p.8. 
151 Ibid. 
152 Attia 2008, p.46. 
153 Ibid. 
154 Eley 2016, p.165. 
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2012 şi se numeşte SolarGardens.org155 din Statele Unite ale Americii, un fel de manager şi 

administrator (Solar Gardener) care facilitează organizarea comunităţilor pentru a-şi construi propriul 

lor sistem de furnizare a energiilor regenerabile şi pe care îl gestionează. Sistemul cumula în 2016 

aproape 50 MW şi se estimează să ajungă în 2020 la peste 500 MW. 

Un alt exemplu este SolarShares156, de data aceasta un program iniţiat în 2007 de municipalitatea din 

Sacramento (S.U.A). În cadrul acestui program locuitorii (chiar şi cei care locuiesc cu chirie) pot 

închiria o parte din energia produsă de sistemul fotovoltaic al oraşului. Ratele lunare depind de energia 

produsă, deci fluctuează în funcţie de sezoane, vara preţuri mai mici, iarna preţuri mai mari. 

 Palierul cel mai amplu de aplicare a sistemului de grupare se află la nivelul unei aşezări întregi, 

proiectate special pentru o eficienţă energetică mare. Eley vorbeşte în cazul acesta despre un nou 

urbanism.157 Exemplele sunt mai puţine în acest caz din cauza anvergurii, unul aflându-se în 

apropierea oraşului Amsterdam din Olanda, proiectat de biroul de arhitectură danez EFFEKT158. 

Construit în 2018 de un investitor privat specializat pe astfel de aşezări, RegenVillages159, acest 

complex este o comunitate “eco”, de tip “off-grid”, deci mai mult decât o simplă aşezare. Ea este 

gândită pentru a-şi furniza propriile alimente, are propriul sistem de colecrate şi procesare a deşeruilor, 

dar pentru cazul studiului de faţă important este faptul că are propriul sistem de generare a energiei, 

din resurse regenerabile şi este gândită ca un tip de organizare centrată pe măsurile pasive de 

eficientizare a consumul de energie. 

Este un program pilot care mai are în desfăşurare şi alte exemple în Suedia, Norvegia, Danemarca, 

Germania, dar şi în Emiratele Arabe, China şi Africa. 

 

                                                
155 www.solargardens.org [accesat 08.04.2019]. 
156 Eley 2016, p.166. 
157 Ibid., p.216. 
158 https://www.inverse.com/article/16157-amsterdam-suburb-wants-to-be-the-closed-loop-community-of-the-future 
[accesat 08.04.2019]. 
159 www.regenvillages.com [accesat 08.04.2019]. 
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Fig.11- Satul “eco” din Amsterdam, 2018 
arh. EFFEKT inv. RegenVillages 

https://www.dezeen.com/2016/05/20/effekt-designs-regen-villages-produce-own-food-energy-danish-pavilion-
venice-architecture-biennale-2016/ [accesat 08.04.2019]. 
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Cap.7. Concluzii / Recomandări 
 
Adresând situaţia specifică din România s-a arătat că saltul pe care trebuie să-l facă este mult mai 

brusc ca în alte state care s-au pregătit din timp, într-un mod gradat. Condiţia economică a populaţiei 

nu este adecvată, infrastructura energetică nu este adecvată, infrastructura legislativă, de asemenea, 

este depăşită, industria este nepregătită etc. Schimbarea de paradigmă va fi deci un proces dificil dat 

fiind bugetul de timp. Problema de bază este că trecerea gradată nu poate fi evitată, astfel încât să se 

treacă direct la un standard de eficienţă energetică fără a mai parcurge etapele de pregătire.  

Trebuie subliniat însă faptul că într-o primă etapă implicarea statului este esenţială, o implicare 

mult mai devotată decât este în prezent. Susţinerea statului ar trebui să fie menţinută o perioadă 

suficientă de timp până când restul de factori implicaţi în acest efort pot atinge maturitatea: 

industria să se reprofileze, să apară noi generaţii de meseriaşi, legislaţia să se adapteze, 

organizaţiile negurvernamentale să înceapă să fie mai eficiente, le fel şi activiştii sociali etc. 

Implicarea statului nu înseamnă doar impunerea unei voinţe etatiste, ci şi suport financiar 

prelungit, trasarea de legi după un sistem bottom-up (de la nivelul populaţiei în sus) şi adunare şi 

diseminare de date, date care în prezent sunt inexistente. 

Pe lângă factorul economic mai este şi problema culturii locuirii în România şi capacitatea (a se 

înţelege şi voinţa) populaţiei de a asimila noua paradigmă. S-ar putea ca acest punct să se dovedească 

cel mai dificil, iar aici intervine educaţia şi informarea despre care s-a vorbit la capitolul 6. Trebuie 

înţeles că sectorul rezidenţial este indisolubil legat de om aşa că, în virtutea reţelei extinse menţionate 

mai devreme, orice strategie se va centra pe acest, fără voinţa locuitorului nu se poate porni nici un 

demers. Acest fapt se observă simplu privind piaţa construcţiilor din România unde obţinerea 

autorizaţiei este des şuntată, regulile nu sunt respectate etc. Aici intervine din nou legislaţia improprie, 

gândită ex situ şi detaşată de realitatea la firul ierbii. 

În România peisajul construcţiilor din sectorul rezidenţial este unul eterogen. El este format pe de o 

parte din disponibilităţi ridicate pentru investiţii în locuinţe tehnologizate, pe de altă parte este un 

peisaj al ruralului subdezvolat, cu capacităţi reduse pentru locuinţe cu un confort modern, cu atât mai 

puţin cu o eficienţă energetică mare. Conform lui Attia160 există însă două drumuri distincte spre 

atingerea unui standard nZEB, o cale high-tech, specifică ţărilor industrializate şi una low-tech, 

                                                
160 Attia 2018, pp.343-357. 
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specifică ţărilor în curs de dezvoltare. Ţările industrializate au parcurs oricum un drum lung pentru a 

ajunge la nivelul de a implementa direct standardul nZEB, începând cu reconstrucţia de după cel de-al 

Doilea Război Mondial, trecând prin mai multe etape succesive care au introdus sisteme centralizate 

de încălzire şi ventilaţii (anii `70), măsuri şi tehnologii de conservare a energiei (anii `80), sisteme de 

energii regenerabile (anii `90) şi reţele inteligente decarbonizate (anii 2010).161 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.162 Dacă privim imaginea de 

ansamblu a sectorului rezidenţial prezentată în capitolul 4 observăm că în cazul României ar trebui 

probabil adoptată o formulă mixtă, aplicată într-un mod discriminant.  

 

a. Cantitatea de informaţii în domeniul locuinţelor şi al locuitorilor - principii 

Orice strategie începe cu o analiză a situaţiei din teren; în cazul de faţă, date despre clădirile 

rezidenţiale din România (materiale, mărime, stare), despre locuitorii lor (grad de educare, posibilităţi 

financiare, preferinţe, dinamica populaţiei, tipare comportamentale etc.) şi despre gradul de acoperire a 

reţelei de furnizare a energiei (energie convenţională, energii din surse regenerabile). De asemenea 

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 etc. În mod normal aceste date ar trebui culese în 

timp real astfel încât factorii de decizie dar şi cei implicaţi în procesul de construcţie să poată lua 

decizii corecte şi aplicate unui context descris foarte precis.  

Studiul de faţă a observat în primul rând o sărăcie de date şi faptul că cele care există sunt în parte 

vechi. Mai ales la nivelul construcţiilor există reale carenţe în ceea ce priveşte actualitatea lor şi gradul 

lor de acoperire. De exemplu, date referitoare la starea fondului construit şi la caracteristicile clădirilor 

care îl compun. Eficientizarea energetică nu se referă doar la clădiri nou construite, ci şi la 

renovarea şi eficientizarea celor existente. Soluţiile constructive propuse nu pot fi la nivel de 

reţetă, ele trebuie adaptate fiecărui caz în parte. 

                                                
161 Ibid. p.351. 
162 Ibid. pp.354-357. 
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Un alt domeniu în care sunt explicit menţionate breşe în cantitatea de date este cel al construcţiilor noi. 

Practica construirii fără autorizaţie de construcţie este larg răspândită în România, în mare parte 

datorită unui exces de paşi birocratici care duc la complicarea procesului de construcţie şi la creşterea 

timpilor de execuţie.163 Acest fapt duce din start la imposibilitatea de a introduce clădirile de tip 

nZEB pe scena rezidenţială românească. 

Efectul secundar al practicii construcţiei fără autorizaţie este chiar lipsa datelor despre clădirile noi, 

mai ales în domeniul mic rezidenţial şi mai ales în zonele rurale unde supravegherea procesului este 

mult mai laxă. Această lipsă de date îngreunează crearea unui profil al locuitorilor astfel încât 

preferinţele lor despre locuinţă, mărime, organizare interioară, materiale de construcţie preferate, felul 

în care o utilizează, strategia lor pe termen lung (o păstrează şi devine multigeneraţională, o vând, o 

extind etc.) rămân necunoscute. Se poate afirma că o strategie de implementare a tipului de 

locuinţe nZEB trebuie să ţină cont de aceste preferinţe. Este destul de evident că acceptarea 

acestui nou tip de locuinţă ţine şi de o anumită familiaritate şi aici se poate presupune că ar fi un 

prim pas.  

Un alt domeniu în care se recomandă cercetări amănunţite ţine de felul în care oamenii îşi utilizează 

locuinţa. Tiparele comportamentale (obiceiurile) nu se schimibă uşor. De exemplu ciclurile zilnice de 

utilizare a încălzirii, temperatura preferată, ciclurile zilnice de utilizare a iluminatului electric, 

ventilarea camerelor, răspunsul la sezoanele reci şi la cele calde, gradul de ocupare a locuinţei, în 

general, şi al încăperilor, în particular etc. S-a arătat că aceste caracteristici comportamentale 

influenţează în mare măsură amprenta energetică a locuinţei. S-a arătat de asemenea că sunt necesare 

ajustări ale acestor tipare. Totuşi, se poate presupune că aceste ajustări necesare nu pot fi complet 

străine unor obiceiuri încetăţenite. Probabil că aici echipe de psihologi şi antropologi ar trebui să 

colaboreze cu arhitecţi şi ingineri pentru a calibra cerinţele strict tehnice ale clădirilor de tip 

nZEB cu dinamica interioară a locuirii, un domeniu mai puţin tehnic şi mai volatil. 

Datele despre profilul climatic al diferitelor zone din România ar trebui aduse într-o bază de date 

comună şi uşor interpretabilă. Ele ar trebui de asemenea localizate pe zone cât mai precise pentru ca 

                                                
163 Conform unui studiu al Băncii Mondiale din luna mai 2018 în România sunt necesare 24 de proceduri şi un 
timp estimat de 260 zile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, ceea ce ne plasează pe locul 141 în lume. 
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits [accesat 11.04.2019]. 
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proiectarea clădirilor de locuit de tip nZEB să se poată adapta în primul rând la factorii locali de climă. 

După cum s-a arătat o abordare în care se încearcă eficientizarea locuinţei în primul rând prin 

metode pasive este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor şi al amortizării investiţiei. 

Aceste decizii se iau de obicei la începutul proiectării şi atunci datele despre climă sunt printre 

primele consultate.  

Datele despre industria locală şi forţa de muncă locală au de asemenea lipsuri, în mare parte datorită 

tot obiceiului construcţiei “informale”, care la rândul lui angajează un întreg lanţ de practici 

“informale”. Materiale vândute “la negru”, constructori care lucrează “la negru”, meseriaşi necalificaţi 

care activează în acest domeniu, lipsa arhitectului şi a inginerilor în procesul de proiectare. Clădirile 

de tip nZEB necesită o infrastructură industrială extinsă, chiar dacă nu foarte tehnologizată. O 

abordare low-tech presupune în primul rând un lanţ de aprovizionare local, din resurse locale, 

iar  de abia la un nivel superior apar şi nevoile de utilaje şi echipamente high-tech, a căror 

accesibilitate poate fi acoperită de un sistem mai îndepărtat. De aceea, din nou la începutul 

proiectării, sunt necesare date despre materiale şi tehnici de construcţie accesibile imediat la faţa 

locului.  

O strategie naţională pentru implementarea clădirilor de locuit de tip nZEB va trebui să creeze 

reţele de furnizori de materiale şi forţă de muncă specializată, cu nuclee industriale plasate atent 

astfel încât să faciliteze accesul la ele şi implicit să sprijine întreg procesul de construcţie. Datele 

din teren, în timp real, sunt astfel esenţiale în a stabili unde şi în ce fel trebuie stimulate anumite 

industrii şi meseriaşi prin facilităţi şi stimulente fiscale. 

 

b. Cazul României, zona rurală 

Studiul prezentat aici nu poate acoperi într-un mod exhaustiv situaţia din România, dar încearcă să 

creioneze o posibilă imagine a situaţiei locuinţelor şi a locuitorilor lor în zona rurală a României. 

Imaginea ilustrată va fi una rezultată în urma unor extrapolări şi aproximări mari, bazându-se însă pe 

cele câteva date culese din diferite surse.  

Gradul mare de locuinţe în proprietate privată este prima particularitate a României comparativ cu alte 

state europene. S-a arătat în capitolul 4 că această situaţie are o sumă de implicaţii financiare (grad 

mare de împovărare financiară), dar şi sociale (mobilitate scăzută şi supraaglomerare). Este insă o 

caracteristică culturală, putem spune, care poate fi luată ca un dat. Tendinţele de tranziţie spre alte 
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forme de locuire, în chirie, nu sunt încă suficient de evidente ca să prefaţeze eventuale schimbări 

majore în peisajul rezidenţial autohton. Există deci o aspiraţie preponderentă în rândul românilor 

pentru deţinerea unei locuinţe proprii, mai ales în zona rurală. Paradoxal, în această zonă veniturile 

gospodăriilor sunt şi cele mai mici, astfel încât populaţia face eforturi majore şi alocă resurse 

importante din venituri pentru atingerea acestui ţel.  

Tipul preponderent de locuinţe preferată în mediul rural sunt locuinţele individuale, parter sau parter şi 

un etaj. Asta presupune deci achiziţionarea unui teren cu o construcţie existentă sau construcţia uneia 

noi. S-a arătat însă că numărul de construcţii noi realizate după 1990 este mic în comparaţie cu fondul 

existent, care datează în mare parte din perioada 1960-1980. Cifra reală de construcţii noi nu poate fi 

estimată din cauza practicii construirii fără autorizaţie de construcţie. Se pot observa deci două 

posibilităţi: cei care îşi cumpără un teren gol sau cu o construcţie veche, pe care o demolează şi îşi 

ridică una nouă sau cei care îşi cumpără un teren cu o construcţie veche şi o renovează. În acest punct 

este necesară o analiză mai extinsă, deoarece trebuie analizat şi fenomenul migraţiei (spre alte ţări sau 

spre oraş) al populaţiei autohtone şi înlocuirea ei cu populaţie alogenă (din alte ţări, din alte regiuni 

sau dinspre mediul urban). Populaţia stabilă însă continuă să îşi păstreze locuinţa pe mai multe 

generaţii. Se observă deci o preponderenţă a construcţiilor existente, dar care în lipsa unei mentenanţe 

adecvate îşi continuă tendinţa de degradare (a se vedea capitolul 4.a). 

Raportat  la capacitatea financiară a gospodăriilor din mediul rural, investiţia într-o locuinţa nouă 

(inclusiv achiziţionarea terenului) este foarte mare în România, iar acest fapt implică un interes mai 

scăzut faţă de calitatea ei. Rezultă un întreg lanţ de efecte care fac procesul de mentenaţă unul extrem 

de anevoios şi costisitor. Starea de degradare a locuinţelor din România este mare şi creşte pe măsură 

ce trece timpul în lipsa unor preocupări serioase pentru întreţinerea lor. De asemenea eficienţa 

energetică a locuinţelor este scăzută, iar acest fapt duce, la rândul său, la o capacitate scăzută de a face 

faţă cu costurile lunare de energie. Echipamentele locuinţei (electrocasnice, lumină, ventilaţie, 

încălzire etc.) sunt şi ele ori inexistente, ori de proastă calitate, fapt ce pune o şi mai mare presiune pe 

veniturile lunare ale gospodăriei. Sărăcia energetică are în România un grad ridicat. Unele studii 

amintite arată o eficienţă energetică care poate ajunge şi la 400 kWh/mp/an, o astfel de cifră fiind 

extrem de mare pentru prezent, când energia electrică şi gazele cunosc creşteri accelerate de preţuri. Se 

remarcă aici faptul că statul combate aceste situaţii prin aşa-numitele ajutoare sociale sau subvenţii, 
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dar asta e o măsură doar de stop-gap, ea nu atacă direct cauzele ci doar le întârzie efectele fără a 

pregăti între timp terenul pentru o ameliorare structurală şi semnificativă. 

Interesul pentru calitatea precară a construcţiilor noi de locuinţe face ca fenomenul lucrărilor de 

construcţie fără autorizaţie şi al constructorilor  necalificaţi şi care lucrează “la negru”, precum şi al 

materialelor achiziţionate din surse ilicite sau necontrolate să prospere. Astfel de construcţii au o 

durată mică de viaţă, necesită constant reparaţii şi sunt scumpe în exploatare.  

Interesant este faptul 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. În ultima perioadă au început să apară şi “sistemele uşoare”, structuri de 

lemn tip timberframe sau de metal tip steelframe, totuşi rare şi izolate la populaţia mai educată şi cu 

disponibilităţi financiare mai ridicate. Rareori se încearcă materiale tradiţionale, evident adaptate cu 

tehnologii moderne, ca de exemplu betoane cu agregate vegetale, forme de construcţii din pământ etc.  

Acest fapt pune presiune pe producătorii locali şi furnizorii de materiale de a importa materiale, iar pe 

cei care mai au încă experienţă în tehnici şi tehnologii locale să se reprofileze sau să dispară. Tehnici şi 

tehnologii noi, mai ecologice, bazate pe resurse locale, nu au cum să apară din cauza acestei slabe 

capacităţi de a susţine financiar o construcţie şi probabil şi dintr-o slabă informare a populaţiei. 

Adaptarea unor tehnici tradiţionale , eficiente energetic, la standarde moderne este un proces costisitor 

la început până se formează o cerere stabilă. Un studiu mai amănunţit asupra acestei probleme ar fi 

indicat.  

Costul rezultat pentru construcţie creşte astfel, iar sub presiunea inversă datorată capacităţii financiare 

scăzute scade în schimb calitatea, pentru a o contrabalansa. De asemenea subansamblurile constructive 

(accesorii, piese conexe) sunt în mare parte eliminate din procesul de construcţie astfel încât calitatea 

mai suferă încă o degradare. 

Prin cumulare toţi factorii amintiţi contribuie la un fond construit precar care nici nu poate fi întreţinut 

cu uşurinţă. 

Privind mărimea locuinţelor observăm o medie de mp utili/persoană mai mică faţă de media 

europeană, totuşi nu există nişte date mai precise. Există mai multe situaţii care se abat de la normă. În 

primul rând practica extinderii locuinţei pe acelaşi teren (în cazurile fericite) pe măsură ce apar noi 

generaţii este încă prezentă, o practică tradiţională de altfel, specifică mediului rural. Densificarea se 
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întâmplă prin adăugare sau pur şi simplu printr-un număr mai mare de persoane în încăperea de locuit. 

S-a arătat că generaţiile tinere întârzie în România desprinderea de căminul părintesc (din motive 

variate, de natură economică sau culturală), astfel că fenomenul supraaglomerării este foarte acut. 

Supraaglomerarea duce la costuri mai mari cu întreţinerea, mai ales în cazul gospodăriilor cu puţini 

adulţi ocupaţi, cum e cazul mediului rural. O nouă problemă apare după ce generaţiile tinere se 

desprind şi rămân în locuinţa iniţială generaţiile bătrâne. În momentul respectiv spaţiul care trebuie 

întreţinut şi care consumă energie devine prea mare raportat la capacitatea locuitorilor. Trebuie 

observat că aceste fenomene sunt uşor combătute în mediile mai bogate, unde mobilitatea este mai 

mare, gradul de informare asupra posibilităţilor este mai crescut şi oricum capacitatea financiară poate 

susţine astfel de variaţii, prin adaptare. În mediile sărace, cum sunt cele rurale, tendinţa de a rămâne 

fixat indiferent de noile circumstanţe este o problemă. 

O altă caracteristică a mediului rural este accesul la informaţii de interes şi capacitatea de a le 

interpreta. Aşa cum s-a arătat în capitolul despre sărăcia energetică în România, unul din factorii care 

contribuie la aşa-numitul “client captiv” este accesul redus la informaţii despre furnizorii de energie, la 

înţelegerea precară a ofertei lor şi a implicaţiilor, precum şi la slaba înţelegere a costurilor de investiţie 

pe termen lung. Programele de educare şi ajutor în acest sens lipsesc aproape cu desăvârşire.   

Din punctul de vedere al surselor de energie, zona rurală are cu precădere mari lacune. Reţelele locale 

de alimentare cu energie electrică lipsesc în multe cazuri, alimentarea cu apă de asemenea, gazele la 

fel. Locuitorii recurg astfel la metode ineficiente şi costisitoare, sau renunţă pur şi simplu la unele 

dintre aceste energii, de exemplu cea electrică. Adoptarea unor soluţii proprii, independente de reţelele 

locale, nu este încă destul încurajată cu toate că programele naţionale care au apărut între timp, încă în 

faze pilot, par să dea rezultate. Un exemplu ar fi programul Administraţiei Fondului pentru Mediu de 

stimulare a achiziţionării de panouri fotovoltaice sau panouri solare.  

 

c. Strategii şi măsuri 

Date fiind circumstanţele relativ adverse unei treceri rapide la tipul nZEB de locuinţe începând cu anul 

2020, mai ales în zona rurală, recomandările de posibile strategii ale prezentului studiu se vor 

concentra mai mult spre eficientizarea energetică a locuinţelor, într-un mod gradat şi adaptat la 

codiţiile specifice României în anul 2019. După cum s-a văzut problema acestui tip de clădiri este 

abordabilă doar luând în considerare un complex larg de factori. Prin urmare şi soluţiile şi strategiile 
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vor trebui să acopere domenii variate şi să implice actori dintr-o multitudine de domenii. Sarcina de a 

se ralia unei legislaţii care impune tipul nZEB de locuinţe nu poate fi plasată strict în sfera privată a 

locuitorului.  

Premizele trecerii la tipul de locuinţă nZEB au şi o latură pozitivă care rezidă în tocmai gradul mare de 

locuinţe aflate în propietate privată. Pe de o parte acest fenomen pare la ora actuală retrograd, imagine 

a unei înapoieri culturale, dar pe de altă parte acest fenomen implică şi o mobilitate scăzută şi o 

constanţă în timp a locuitorilor, ceea ce poate fi un avantaj când vorbim de locuinţe de tip nZEB. În 

capitolul 6 s-a tratat problema educării post-ocupare a locuitorilor astfel încât să se deprindă cu 

particularităţile acestor tipuri de clădiri şi să-şi adapteze anumite obiceiuri spre o eficienţă energetică 

mai mare. Locuitorii stabili, previzibili, sunt mai interesaţi de a deveni mai eficienţi şi de a economisi 

energie şi teoretic sunt mai implicaţi în mentenanţă propiei locuinţe. Este în fond vorba de o investiţie 

mare a lor şi o “casă” pe care o percep ca fiind multigeneraţională şi cu durată mare în timp. Este 

posibil ca în acest caz receptivitatea locuitorilor să fie mai crescută dat fiind gradul mai ridicat de 

implicare enoţională. Este în orice caz un subiect de studiu în sine. 

 

Prin urmare se consideră o posibilă arie de intervenţii care ia în calcul atât factorul uman, cât şi 

mecanismele economice şi politice. 

1. Primul palier: lipsa datelor 

Aici sunt mai mulţi actori ca pot activa, pe mai multe niveluri, actori guvernamentali sau actori 

locali (ONG-uri sau primării, activişti sociale etc.). Aici se recomandă de asemenea 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. 

2. Un al doilea palier: informarea 

Acest prim pas precede orice construcţie şi reprezintă avangarda oricărei strategii. După cum s-a 

arătat în capitolul 6, alte state europene au implementat genul acesta de campanii de informare 

pentru a creşte în primul rând nivelul de conştientizare al beneficiilor conceptului de eficienţă 

energetică (în utilizare şi în domeniul clădiriii de locuit propriu-zise). Beneficiile arătate sunt în 

primul rând individuale, deci reduceri de costuri de întreţinere şi de viaţă. Campaniile acestea au mai 
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multe roluri. Mai întâi creează premizele unei pieţe centrate pe soluţii şi materiale eficiente 

energetic, cu alte cuvinte pun bazele unei cereri. 

În al doilea rând contribiue la ceea ce s-a numit în capitolul 6 “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). O greşeală majoră pe care o fac 

beneficiarii este comandarea unei locuinţe prea mari, care devine în termen mediu de timp 

costisitoare şi are un cost al investiţiei prea ridicat.  

În al treilea rând 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.  

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 (vezi anexa A).   

3. Al treilea palier: adaptarea sau întocmirea legislaţiei şi a normativelor 

Probabil cel mai important aspect al iniţierii 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. După cum s-a arătat în capitolul 6 de exemplu, 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. Este doar un exemplu în care regulamentele de 

urbanism actuale limitează posibilităţile. Desigur că organizarea generală a unei localităţi are un 

anumit istoric, un specific al ei, dar în anumite puncte se pot gândi organizări ale aşezării orientate 



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

94 
 

spre eficienţă energetică. Sistemul de grupare prezentat în capitolul 6 este deja o realitate în alte ţări 

şi ar putea fi cu uşurinţă aplicat şi în zona rurală din România. Aici inhibitor este factorul legislaţie, 

lipsa informării şi lipsa unor stimulente. 

De asemenea legislaţia trebuie eficientizată, 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 îngreunare a 

procedurilor de avizare şi autorizare îl poate afecta serios.  

4. Al patrulea palier: baza de profesionişti.  

Specialiştii sunt, alături de locuitorii propriu-zişi, parte a resursei umane cele mai direct implicate în 

procesul de construcţie. Aici se pot enumera arhitecţii, inginerii, constructorii, verificatorii sau 

auditorii energetici. În baza unor norme şi a unei legislaţii orientate spre eficienţă energetică este 

necesară apariţia unor programe de formare şi informare, de data aceasta la nivelul specialiştilor. 

Aici breslele profesionale probabil că vor juca un rol important. Caracterul profesional spre care se 

vor orienta aceste programe de informare ar trebui să fie unul multidisciplinar. S-au arătat în 

capitolul 6 alcătuiri de echipe de proiectare şi execuţie şi metode folosite în alte ţări care sunt mult 

mai adaptate problemelor inerente tipurilor de construcţii eficiente energetic. Ele aduc încă din 

prima fază mai multe domenii împreună şi schimbă ordinea încetăţenită a procesului de proiectare şi 

execuţie.Scopul final este evident reducerea costurilor de investiţie şi a perioadei de amortizare prin 

eficientizare energetică, totul în cadrul mai larg al unei scăderi de emisii de carbon la nivel global. 

5. Al cincilea palier: stimularea industriei şi a constructorilor.  

Ca orice sistem economic de piaţă organizată după cerere şi ofertă, stimularea industrială acoperă 

două planuri. În primul rând trebuie create premizele, adică cererea. Aici contribuie şi programele de 

informare enunţate mai sus. O bază culturală orientată spre eficienţă energetică creează o cerere 

constantă.  

În al doilea rând sunt stimulentele care trebuie directionate punctual si precis. Din nou colectarea de 

date în timp real joacă un rol esenţial. Stimulentele şi facilităţile fiscale sau de altă natură ar trebui 

direcţionate 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. 
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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. 

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. Al şaselea palier: informăre şi monitorizăr post-ocupare.   

El este într-un fel o continuare firească al celui de-al doilea palier. După cum s-a arătat în capitolu 6, 

toate elementele implicate în proiectarea şi execuţia unei locuinţe de tip nZEB trebuie supuse 

testului utilizării pe o perioadă mai îndelungată. Diferenţele dintre ce e estimat şi ce se întâmplă în 

timpul funcţionării locuinţei pot fi importante şi sunt afectate de mai mulţi factori. În unele ţări 

monitorizarea post-ocupare este deja obişnuită. În cursul acestei monitorizări se observă atât 

funcţionarea subansamblurilor, cât şi răspunsul lor la stilul de viaţa al locuitorului. În final trebuie 

făcute constant ajustări ale ambelor, echipamente şi locuitor. 

Procesul acesta are însă şi o implicaţie relevantă pentru primul palier discutat aici, anume strângerea 

de date. Colectarea de date din timpul utilzării este esenţială pentru perfecţionarea tuturor palierelor 

prezentate: programe de informare, legislaţie şi norme, formarea bazei de profesionişti şi 

dezvoltarea lanţului industrial şi a cercetării.  

Aici procesul se reia deci de la capăt şi noile date reintră în sistem, afectează celelalte paliere şi 

dau naştere următoarei generaţii. Ce se prezintă aici este deci un proces evolutiv. 

 

Sintetizând cele de mai sus, se pot face următoarele recomandări: 

 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; 

 Corelarea între Stategia enegetică, Stregia de dezvoltare durabilă şi Strategia naţională de 

dezvoltare economică a României referitor la eficienţa energtică în construcţii, şi anume 

realizare de locuinţe nZEB; 
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 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, tehnologiilorpentru valorificarea SRE; 

 Realizare de campanii de conştientizare şi pregătire a a populaţiei referitor la principiile unei 

locuinţe nZEB. 
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Anexa A. 

CHESTIONAR adresat autorităţilor locale 
privind clădirile de locuit 

 
 
1. Aveţi o evidenţă a clădirilor / locuinţelor care au certificat de eficienţă energetică? 
            DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 

2. In localitatea Dvs. există auditori energetici autorizaţi pentru clădiri? 
DA ☐                                       NU   ☐ 

 

 

3. Aveţi în localitatea producători / furnizori de materiale de construcţii? 
DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 

4. Aveţi un inventar al locuinţelor / caselor individuale?  
    DA ☐                                       NU   ☐ 

 

 
5. Aveţi un inventar al clădirilor publice? 

                 DA ☐                                       NU   ☐ 

 

 

6. Exista în localitate canalizare, alimentare cu apă potabilaă, reţea de gaze naturale? 
 

 
 

7. Aveţi un inventar al locuinţelor din punct de vedere al eficienţei energetice? 
                DA ☐                                       NU   ☐ 
 

8. Sunt construite în localitatea / oraşul Dvs. case pasive, case ecologice sau alt tip de casă / locuinţă 
eficientă energetic certificată? 

                DA ☐                                       NU   ☐ 
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9. Există în localitate case care au montate panouri fotovaltaice, captatori solari (pentru apă caldă)? 
                 DA ☐                                       NU   ☐ 

 
10. Cunoaşteţi Prograul de finanţare privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 
națională, al ministerului Mediului? 

DA ☐                                       NU   ☐ 

 

11. Stiţi dacă cineva din localitatea Dvs. a aplicat sau inteţionează să aplice pentru finanţare? 
DA ☐                                       NU   ☐ 
 

12. Există în localitate case ce utilizează biomasa în cazane pentru încălzire şi preparare apă caldă? 
                 DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 
13. Cunoaşteţi următoarele certificări pentru clădiri: LEED, BREAM, LBC (Living Building 

Institute)? 
                 DA ☐                                       NU   ☐ 

 

14. Care sunt după părerea Dvs. calităţile unei locuinţe confortabile? 
 
 
 
15. Care este specificul local / tradiţia în construirea de case în localitatea Dvs.? 
 
 
 
 
16. Din ce materiale de construcţii se realizează locuinţele în localitatea Dvs.? 
 

 
 

17. Care este tendinţa în construirea de locuinţe: case parter, case parter + etaj, etc.? 
 
 
 
18. Care este nivelul de bunastare a localităţi Dvs? 
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19. Conoaşteţi noţiunea de sărăcie energetică? 
               DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 
20. Stiţi ce materiale de construţii se folosesc pentru a construi o casă eficient energetic? 
         DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 
21. Stiţi cum se orientează  o casă pe teren faţă de puncttele cardinale?  
             DA ☐                                       NU   ☐ 

 
 
22. Ce tipuri de materiale pentru izolarea clădirii cunoaşteţi? 
      
 
 
23. Ce tipuri de materiale pentru izolarea clădirii sunt folosite în localitatea Dvs.? 

 
 
               

24. Există în localitatea Dvs. meşteşugari: cărămidari,  şiţar, şindlar, ţiglar, dulgher, pietrar, 
zidar,tâmplari? 

 
 

 
25. Cunoaşteţi Directiva Europeană 2010/31/UE (în vigoare din 31 decembrie 2018), care prevede 

ca: 
› toate clădirile publice noi vor trebui să fie clădiri aproape zero energie (nZEB) și  
› din 31 decembrie 2020 toate clădirile noi să fie nZEB? 
DA ☐                   NU   ☐ 

 

26. Stiţi ce înseamnă clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)? 
DA ☐                   NU   ☐ 

 
27. Stiţi ce înseamnă casa pasivă? 

                 DA ☐                   NU   ☐ 
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