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CLĂDIRI - DATE GENERALE (1) 

 În România, 37% din numărul total de locuințe (circa 3 mil. apartamente) 

sunt în clădiri de locuit multietajate (circa 83.800 blocuri), cu circa 7,82 mil. 

de locatari (37% din populația țării), clădiri proiectate și construite pentru 

încălzire centralizată. 

 

 Sărăcia energetică peste 40 %, asistență socială pentru consumatorii 

defavorizați. Soluția: creșterea eficienței energetice. 

 

 Pentru locuința medie de 37,5 m
2
, ocupată de 2,6 persoane, consumul mediu 

anual de energie termică pe familie 7-8 Gcal. 

 

 Structura consumului de energie după destinație: încălzire 57%, apă caldă 

de consum 25%, electricitate 11%, prepararea hranei 7%. 

 

 În clădiri, consumul specific de energie termică  250-300 kWh/(m
2
·an), 

pierderile de energie raportate la combustibilul consumat 15% (cele mai 

eficiente), 40-50% (cele mai puțin eficiente). 
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CLĂDIRI - DATE GENERALE (2) 

 Consumul specific mediu de energie termică în UE:       100-150 

kWh/(m
2
.an). 

 

 Clădiri reabilitate termic, în prezent, circa 6-8%. Costul reabilitării 

2000-2500 euro/apart., cost total circa 5 mld. euro (pentru 2/3 din 

clădiri). 

 

 Structura consumului final de energie (UE 2008, Eurostat): clădiri 

37,8%, industrie 30,7%, transporturi 32,0%. Directiva 2012/27/UE – 

clădirile 40% din consumul final. 

 

 Vechimea apartamentelor: vechime sub 10 ani - 3%; vechime între 10 

și 20 ani – 7%; vechime între 20 și 40 ani – 37%; vechime între 40 și 

55 ani – 28%; vechime peste 55 ani – 25%. 

 

 Locatarii din 97% din locuințe sunt proprietari. 
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 REABILITAREA UNUI BLOC TIPIZAT (PARTER+4 ETAJE) – STUDIU DE CAZ 

 Bloc cu 100 garsoniere, construit în 1978, volum încălzit 5063 m3. Pereți din beton 

armat prefabricat, acoperiș tip șarpantă pod, ferestre din lemn. 
 

 Încălzire centrală cu radiatoare, de la o centrală termică de cvartal,  cu 

combustibil gaze naturale. 

 

 Reabilitarea termică efectuată în anul 2004. 

 

 Temperatura exterioară minimă de calcul: -18 oC; temp. interioară: 19oC. 

 

 Investiția specifică totală: 1257 euro/apartament, respectiv 45,8 euro/m2. 

 

 Reducerea consumului total anual de căldură de la 516,2 MWh/an, 188 

kWh/(m2.an), iar după reabilitare la 285.5 MWh/an, 103,9 kWh/(m2.an), reducere  

45,2 %. 
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    COMPARAȚIA MĂSURILOR DE REABILITARE TERMICĂ 

Măsura de reabilitare termică Structura 
investiției 

Economia 
de energie 

1. Termoizolare pereți exteriori cu 8 cm polistiren 34,7 % 25,8 % 

2. Termoizolare planșeu pod cu 12 cm polistiren 5,2 % 11,4 % 

3. Montare ferestre cu geam termoizolant 28,7 % 18,0 % 

4. Montare robinete cu termostat și repartitoare de   
costuri la radiatoare 

6,8 % 7,6 % 

5. Spălarea și reechilibrarea hidraulică a instalației 
de încălzire 

3,3 % 4,7 % 

6. Termoizolarea conductelor de distribuție 
încălzire și apă caldă menajeră din subsol 

1,6 % 8,5 % 

7. Armături sanitare cu consum redus de apă și 
contorizare individuală apă caldă 

19,7% 24,0 % 
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 Uitaţi de iluzia că Europa va avea vreodată energie ieftină! 

 

 “Trăim vremuri fără precedent, dramatice în sectorul energetic european, în 

contextul conflictului ruso-ucrainean. Europa trebuie să găsească urgent 

echilibrul perfect între trei deziderate: securitatea energetică şi diversificarea 

resurselor, cerinţele de mediu şi un preţ suportabil al energiei pentru toţi 

consumatorii. Europa este departe de acest echilibru”. 

 “Uitaţi de iluzia că Europa va avea vreodată energie ieftină, când are o 

dependenţă aşa de mare de importul de resurse. Europa trebuie să înţeleagă 

acest lucru şi să încerce să-şi diversifice resursele, rutele de aprovizionare, dar 

şi să investească în tehnologie şi cercetare pentru ca energia să fie mai 

accesibilă pentru consumatori. Europa are cel mai mare preţ al energiei din 

lume şi trebuie găsit un echilibru între interesul de a avea un mediu curat şi o 

economie competitivă. Sigur, putem încerca să replicăm succesul american cu 

gazele şi petrolul de şist. Sunt ţări europene care par să aibă resurse, dar 

acestea trebuie cercetate, atent studiate şi probate. Este un proces care durează 

foarte mult.” 

                   Christoph Frei, Secretar General, CME (FOREN 2014) 
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Cadrul legislativ și Planul de acțiune în domeniul clădirilor 

 Directiva 2010/31/UE – performanța energetică a clădirilor 

     Directiva 2009/28/CE – promovarea utilizării energiei din SRE 

     Directiva 2012/27/UE – eficiența energetică 

 

 Legea 372/2005  Legea 159/2013 – performanța energetică a clădirilor 

     Legea 220/2008  Legea 23/2014 – promovarea utilizării energiei din SRE 

     Legea 121/2014  transpunerea Directivei 2012/27/UE – eficiență energetică 

 

 Planuri de acțiune in domeniul clădirilor, utilizării SRE, eficienței energetice 

 

 Cadrul instituțional – MDRAP, Min. Econ.-Dpt. pt. Energie, ANRE-Dpt. Ef. En. 

 

 Programe specifice, finanțarea lucrărilor, servicii energetice 

 

 Conștientizare, educație, responsabilitare 
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Evoluția terminologiei în energetica clădirilor 

 Modernizare energetică 

 

 Reabilitare Termică 

 

 Creșterea performanței energetice 

 

 Reabilitare substanțială 

 

 Renovare complexă 

 

 Clădiri inteligente (smart buildings) 

 

 Near Zero Energy Building (NZEB) 
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