
ReglementăRi tehnice pentRu clădiRi
Notă: în viitor trebuie să se asigure îmbunătăţirea proiectării clădirilor pentru a se putea realiza transferul către clădiri cu consum de energie aproape zero şi către 
emisii de CO2 sub 3 kg/m²/an (ţintă: 0 kg/m²/an), valoare maximă medie impusă de UE pentru obiectivul de decarbonizare până în 2050.
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Planificarea procesului de introducere a măsurilor viitoare

Foaie de pracurs existentă pentru liberalizarea preţului energiei. 
Măsuri existente pentru depăşirea subvenţiilor la sistemele de 
încălzire centralizată.

Programul ‘Casa Verde’ şi alte astfel de scheme naţionale pentru 
eficientizarea energetică a clădirilor.

Diversificarea clasificării energetice pentru fiecare categorie de 
clădire relevantă. Ajustarea claselor energetice pentru a reflecta 
performanţa viitoare a clădirilor. Introducerea a cel putin 3 sub-
clase în actuala categorie A, care este prea largă.

Baza de date naţională pentru certificate de performanţă energetică. îmbunătăţirea procedurilor de control şi de evaluare a certificatelor şi ale auditorilor energetici pentru clădiri. Obligativitatea existenţei unor informaţii de bază din certificatele de performanţă energetică în cadrul anunţurilor imobiliare.Clasa energetică A pentru consum de energie finală max. 125-
150 kWh/m2/an. Nu există diferenţiere pe categorii de clădiri.

Nu există un sistem de punere în aplicare şi de verificare a 
indicatorului global de performanţă energetică la nivel de clădire.

Studii de fundamentare, discuţii cu părţile interesate despre valorile de referinţă şi despre măsurile viitoare prin consultări publice.
Elaborarea unei strategii şi definirea de obiective pe termen lung (2050) în domeniul clădirilor.

Reduceri graduale ale subvenţiilor pentru energie şi liberalizarea preţurilor pentru energie conform înţelegerii cu UE (până în 2015 pentru sectorul nerezidenţial şi până în 2018 pentru consumatori casnici) sau anticipate cu 1-2 ani potrivit dezvoltărilor viitoare. Acestea ar trebui sa fie compensate prin măsuri de sprijinire (a se vedea mai jos) şi 
scheme de ajutor social pentru familiile sărace.

Achiziţiile publice: Toate clădirile noi achiziţionate/ construite în sectorul public ar trebui să fie clădiri cu consum foarte redus de energie. Propunere: cel puţin sub 50 kWh/m2/an, cu reducerea pragului spre 15 kWh/m2/an

Prevederea unor măsuri de sprijinire adecvate şi previzibile pe termen lung, croite pentru fiecare categorie de consumator în parte, dar şi pentru diversele categorii de clădiri: împrumuturi preferenţiale, alocări de fonduri, stimulente finaciare, tarife fixe de furnizare a energiei din surse regenerabile în reţea etc. Utilizarea finanţărilor naţionale, UE şi IFI, create pe baza programelor suport existente.

Integrarea politicilor pentru clădiri în alte politici şi strategii relevante în vederea maximizării eficienţei şi a coerenţei, respectiv: politici referitoare la încălzirea centralizată, comunităţi durabile şi politici pentru energie şi mediul înconjurător. O atenţie sporită ar trebui acordată integrării politicilor privind clădirile şi sursele regenerabile pentru încălzire centralizată, dar şi decarbonizării furnizării de energie.

Susţinerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a lanţului de furnizori. O industrie locală puternică de materiale eficiente energetic şi pentru utilizarea surselor regenerabile va multiplica beneficiile macro-economice ale măsurilor de sprijinire (vor creşte efectul de creare a locurilor de muncă şi veniturile din taxe la bugetul public) şi de minimizare a consumului de energie şi a emisiilor de CO2 pe durata de viaţă a clădirilor.

Eliminarea barierelor de pe piaţă în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi energie regenerabilă pentru clădiri.

Evaluarea rezulatatelor; anunţarea implementării unor paşi 
noi până în 2020 şi după 2020. Considerarea posibilităţii de a 
intoduce cerinţe pe întreg ciclul de viaţă al clădirilor pentru 
consumul de energie şi CO2.

Practici curente

clădiri de locuit individuale consum de energie primară:
180,8 kWh/m2/an
Emisii de CO2: 32,8 kgCO2/m2/an
Contribuţie surse regenerabile: 0%

clădiri de locuit colective consum de energie primară:
91 kWh/m2/an
Emisii de CO2: 16,4 kg CO2/m2/an
Contribuţie surse regenerabile: 0%

clădiri de birouri consum de energie primară:
165,1 kWh/m2/an
Emisii de CO2: 24,6 kg CO2/m2/an
Contribuţie surse regenerabile: 0%

Nu există cerinţă de performanţă energetică (energie primară) 
în reglementările actuale.

Cerinţe mai stricte cu privire la elemente componente şi 
echipamente.

Introducerea unor cerinţe de performanţă energetică ce 
depăşesc nivelul parcticilor curente.

Propuneri pentru consum de energie primară: 90 kWh/m2/an 
pentru clădiri de locuit colective şi 130 kWh/m2/an pentru clădiri 
de locuit individuale şi clădiri de birouri (clădiri nerezidenţiale). 

Prevederea unui indicator de evaluare a consumului de 
energie primară şi a emisiilor de CO2 aferente. Prevederea unei 
contribuţii minime obligatorii a surselor regenerabile de energie.

Cerinţe mai stricte cu privire la elemente componente şi 
echipamente. Cerinţe mai stricte de performanţă energetică ce 
depăşesc nivelul parcticilor curente.

Propuneri pentru consum de energie primară: 70 kWh/
m2/an pentru clădiri de locuit colective si 100 kWh/m2/an 
pentru clădiri de locuit individuale şi clădiri de birouri (clădiri 
nerezidenţiale). Prevederea unui indicator de evaluare a 
consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2 aferente. 

Propunere: < 10 kgCO2/m2/an pentru clădiri de locuit 
individuale şi colective, <13 kgCO2/m2/an pentru clădiri de 
birouri (clădiri nerezidenţiale). Prevederea unei contribuţii 
minime obligatorii a surselor regenerabile de energie.

Propunere: contribuţie minimă din surse regenerabile >20%, 
sau cel puţin implementarea unui sistem de utilizare a surselor 
regenerabile. Contribuţia poate fi diferită la nivel local, în 
funcţie de potenţialul zonal.

Prevederea de cerinţe minime pentru clădirile publice: 
Propunere: 40-60 kWh/m2/an pentru consumul de energie primară, 5kgCO2/m2/an şi >50% 
contribuţie energie din surse regenerabile

Cerinţe mai stricte cu privire la elemente componente şi 
echipamente.

Cerinţe mai stricte de performanţă energetică ce depăşesc 
nivelul parcticilor curente.

Propuneri pentru consum de energie primară: 30-50 kWh/m2/an 
pentru clădiri de locuit individuale şi colective, 40-60 kWh/m2/
pentru clădiri de birouri şi clădiri nerezidenţiale.

Prevederea unui indicator de evaluare a consumului de energie 
primară şi a emisiilor de CO2 aferente. 
Propunere: <3-7 kgCO2/m2/an pentru clădiri de locuit 
individuale şi colective, <5-8 kgCO2/m2/an pentru clădiri de 
birouri şi clădiri nerezidenţiale.

Cerinţe mai stricte cu privire la utilizarea surselor regenerabile 
de energie.

Propunere: contribuţie minimă din surse regenerabile >40%, 
sau cel puţin implementarea unui sistem de utilizare a surselor 
regenerabile.

Prevederea de criterii de verificare a aplicării mai stricte cu privire la performanţa energetică a cladirilor şi a componentelor acestora, 
de penalizări şi amenzi. Impunerea unei verificări a îndeplinirii în etapele de proiectare şi de execuţie.

Adaptarea periodică a punerii în aplicare şi a verificării îndeplinirii prevederilor stabilite.

Pastrarea doar a schemelor de ajutor social pentru familiile sărace. 

Adaptarea şi revizuirea periodică a reglementărilor cu privire la achziţii publice. 

Nominalizarea sau împuternicirea organizaţiilor (ministere, agenţii, departamente) responsabile pentru elaborarea strategiilor 
şi politicilor pentru monitorizarea şi controlul implementării, pentru cooperarea cu alte organisme delegate responsabile cu 
implementarea altor politici relevante. Asigurarea funcţionării efective a bazei de date naţionale cu certificate de performanţă 
energetică. 

Crearea unor puncte de informare (centre) în cadrul primăriilor şi în cadrul altor actori relevanţi (de exemplu Camera de Comerţ, 
agenţii) unde cetăţenii şi companiile ar putea primi informaţiile necesare, dar şi ajutor cu privire la schemele suport, proceduri şi 
beneficii.

Evaluare periodică şi întărirea responsabilităţilor.
îmbunătăţirea colectării datelor cu privire la clădirile existente şi noi: colectarea informaţiilor din sectorul nerezidenţial (un inventar al fondului de clădiri), oferirea de instrumente necesare pentru colectarea datelor statistice cu privire la sisteme de utilizare a energiei din surse regenerabile în clădiri.
Integrarea tuturor bazelor de date existente într-o bază de date electronică pentru clădiri (de exemplu baza de date pentru cadastru).

Ajutor permanent pentru punctele de informare (inclusiv materiale informative, ghiduri etc.)

Puţine proiecte Demo.

Diverse activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică

Susţinerea proiectelor pilot (acoperind toate categoriile de clădiri), în vederea demonstrării eficienţei economice şi a fezabilităţii clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero.

Susţinerea activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru clădiri, având în vedere şi noile tehnologii de eficientizare energetică şi de utilizare a energiei din surse regenerabile, o mai bună integrare a tehnologiilor existente, sisteme de reglare activă, instrumente de calcul automat pentru proiectare şi evaluare adecvate pentru clădiri cu consum de energie redus.

   Procesul de elaborarea a politicilor pentru clădiri             Reglementări tehnice pentru clădiri              Certificarea perfromanţei energetice           Punere în aplicare și îndeplinire            Politici            Creşterea capacităţii administrative           Calificarea forţei de muncă            Informare şi conştientizare           Proicte demonstrative        Cercetare-dezvoltare

Studii de fundamentare, discuţii cu părţile interesate despre valorile de referinţă şi despre măsurile viitoare prin consultări publice.

Evaluarea responsibilităţilor pentru politicile din domeniul 
clădirilor.

Proiectul IEE BUILD UP Skills Romania (ROBUST) Elaborarea de programe educaţionale şi de formare profesională pentru forţa de muncă din domeniul construcţiilor, pentru arhitecţi şi pentru alte profesii relevante, cu integrarea în curricula şi în pregătirea practică a soluţiilor de eficientizare energetică şi de utilizare a energiei din surse regenerabile. 

Informaţie punctuală despre diverse măsuri, dar nu foarte 
vizibilă.

Campanii continue şi vizibile pentru o mai bună promovare a eficienţei energetice în clădiri.
Furnizarea de ghiduri şi recomandări pentru cei care îşi construiesc în mod independent clădiri cu necesar de energie redus (în special în zonele rurale)
Creşterea nivelului de cunoaştere al companiilor de construcţii şi proiectare cu privire la noile tehnici şi tehnologii. 
Sprijinirea campionilor de pe piaţă pentru integrarea clădirilor cu consum redus de energie (premiere, creştere a vizibilităţii).

Evaluarea rezulatatelor; anunţarea implementării unor paşi noi 
până în 2020 şi după 2020

Foaie de parcurs pentru trecerea la clădiri cu consum de energie aproape zero în România


