
EFICIENŢA  ENERGETICĂ  ÎN  CLĂDIRI

- Bucureşti, 27 aprilie 2016 -



 Îmbunătăţirea eficienţei energetice - unul din elementele prioritare ale

strategiei energetice a României pentru asigurarea alimentării cu energie a

consumatorilor, dezvoltarea durabilă şi competitivitatea, economisirea

resurselor de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 În vederea atingerii obiectivului Uniunii de reducere cu 20 % a consumului

de energie primară până în anul 2020 și îmbunătăţirea eficienței

energetice după anul 2020, este necesar aplicarea cumulativă a măsurilor

naționale și europene specifice care promovează eficiența energetică în

diferite domenii.

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădiri contribuie la atingerea

obiectivelor naţionale referitoare la eficienţa energetică pe termen mediu

şi îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale strategiei privind

schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii

scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050.

Context



 Programul naţional de reabilitare termică blocuri de locuinţe
(finanţat în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe)

Ţinta: consumul anual specific de energie pentru încălzire < 100 kWh/mp

Principale măsuri de eficienţă energetică:
Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii;
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi apă caldă de 
consum;
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile.

Realizări în perioada 2009-2015:
1.554 blocuri de locuinţe finalizate, reprezentând 59.208 apartamente
Economia calculată de energie primară până la 31.12.2015 - 97,71 mii tep.

 Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe
(finanţat din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în

conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi
în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării
programelor operaţionale)

Realizări la 31.12.2015:
 Contracte încheiate pentru 728 blocuri de locuinţe, reprezentând 30.617

apartamente
 248 blocuri de locuinţe finalizate, reprezentând 12.633 apartamente

Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice



Analiza fondului de clădiri nerezidenţiale din România

Sursa:
Inventarul clădirilor încălzite si/sau răcite cu suprafețe utile de peste 250 m² deținute și ocupate de
administrația publică centrală

Destinaţia 
clădirii 

Categoria 
Număr 
unităţi 

Învăţământ 

Şcoli şi licee 5 982 

Grădiniţe 1 498 

Învăţământ superior 624 

Administraţie 
publică 

Prefecturi, consilii judeţene 84 

Primării, consilii locale în oraşe 326 

Primării, consilii locale în comune 2 861 

Sedii ale administraţiei publice centrale 
(ministere, instituţii guvernamentale) 

43 

Alte unităţi ale administraţiei centrale 1 786 

 

Număr estimativ de clădiri (administrație 

publică)

Consumul anual specific de energie finală: 120 ÷ 400 kWh/m2



Prevedere legislativă:
Renovarea anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor deţinute de
autoritatea administraţiei publice centrale, încălzite şi/sau răcite pentru
asigurarea climatului interior, cu suprafeţe utile totale de peste 250 mp, a
acestora.

Realizări la 31.12.2015:
lucrări de intervenţie executate la 185 clădiri;
lucrări de renovare majoră la 97 clădiri;

 Economia calculată de energie primară - 2,24 mii tep.

Principale măsuri de eficienţă energetică
îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii;
reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului 
termic, a apei calde menajere şi a sistemelor de ventilare şi climatizare;
utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum;
implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie;
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
alte activităţi care conduc la reducerea consumurilor energetice şi îndeplinirea 
obiectivelor de eficienţă energetică în clădiri.

Rolul de exemplu al autorităţii administraţiei publice
centrale (art. 5 din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică)



Strategia
pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri
rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la
nivel naţional (art. 5 din Directiva 2012/27/UE)

Se propune o abordare, în etape, pentru mobilizarea investiţiilor privind
renovarea, pe termen lung, a clădirilor existente, atât rezidenţiale cât şi
comerciale, atât publice cât şi private, fiind o provocare majoră,
deoarece, prin implementarea acesteia:

se pot crea locuri de muncă, de care este nevoie acum şi în deceniile
care vor urma;
se pot îmbunătăţi condiţiile de locuire din clădiri şi spaţiile de lucru;
se poate reduce dependenţa de furnizorii externi de energie;
se pot utiliza în mod optim resursele naturale şi capitalul uman bine
pregătit, iar în acest context se poate oferi un fond de clădiri modern şi
eficient din punct de vedere energetic, adecvat secolului XXI şi anilor care
vor urma.

O reducere substanţială a consumului de energie în clădiri poate fi
considerată realizabilă, în etape, doar printr-o combinaţie a măsurilor de
eficienţă energetică şi implementarea utilizării resurselor de energie
regenerabilă în şi pe clădiri.
(http://www.mdrt.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor )

http://www.mdrt.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor


PROGRAM OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon: 
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Total buget - 1.187,28 milioane euro, din care:
 1.001,69 milioane euro contribuţie FEDR;
 185,59 milioane euro contribuţia naţională.

Operațiunea A - clădiri rezidenţiale
 Program lansat în data de 15 martie 2016;
 Perioada depuneri proiecte: începând cu data de 16 mai 2016 până la 16 

noiembrie 2016;
 Bugetul alocat acestui apel de proiecte: 447,75 milioane euro, din care:

- 362,05 milioane Euro din FEDR
-85,70 milioane Euro finanțare de la bugetul de stat.

Repartizare alocări pe regiuni de dezvoltare

Principale acţiuni sprijinite:
îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii;
reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic;
modernizarea sistemului de încălzire;
implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice;
realizarea de strategii pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 –
2020;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului.

Regiunea de dezvoltare Nord 

Est

Sud 

Est

Sud Sud 

Vest

Vest Nord 

Vest

Centru Bucureşti 

Ilfov
Alocarea în cadrul 

apelului de proiecte

(mil euro)

63,79 54,13 57,34 43,60 42,88 52,20 50,35 83,46



PROGRAM OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-2020 (continuare)

 Operațiunea B - clădiri publice-BUGET

 în curs de elaborare Ghidul Specific;
 se estimează lansarea în consultare publică a Ghidului Specific în luna mai

2016 şi depunerea proiectelor în luna noiembrie 2016;
 sunt sprijinite măsuri de eficiență energetică - deep renovation, inclusiv

izolarea termică, reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire,
iluminat, precum și implementarea unui sistem de management energetic al
clădirii.

Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și
ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale: spitalele, clădiri de
învățământ, clădiri administrative, policlinici, penitenciare etc., inclusiv spații
anexă de păstrare și stocare care au un regim de încălzire /răcire pentru
funcționare.

 Operațiunea C - iluminatul public

Beneficiari - autoritățile publice locale din mediul urban.  
 în curs de elaborare Ghidul Specific;
 se estimează lansarea în consultare publică a Ghidului Specific în luna iunie

2016 şi depunerea proiectelor în luna decembrie 2016;

Principale acţiuni sprijinite:
 înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice;

 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
 extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);
 realizarea de strategii pentru eficiență energetică.



Provocări în utilizarea eficientă şi redusă a surselor naturale de 

energie în clădiri - clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero 

-
Legea nr. 372/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede

realizarea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, astfel:

 clădiri noi pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza

autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020;

 clădiri din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice care

urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31

decembrie 2018.

La aceste categorii de clădiri 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.

Pentru implementarea acestei prevederi, primarii localităţilor urbane cu mai mult de

5000 de locuitori iniţiază planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de

clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care

pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de

clădiri prevăzute de lege, care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.

Prin programele de eficienţă energetică în clădiri sunt implementate prevederile:
Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor (transpusă în legislaţia naţională

prin Legea nr. 372/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 4 şi 5 din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică (transpusă în legislaţia naţională

prin Legea nr. 121/2014).
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