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1. CONCEPTUL NZEB, SOLUȚIE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL
ECONOMIEI DE ENERGIE ÎN CLĂDIRI
o Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o prioritate la nivelul Uniunii
Europene, în acest sens făcându-se eforturi de finanțare și implementare a unor astfel
de proiecte.
o Fundamentarea unor investiții în modernizarea și creșterea eficienței energetice a
clădirilor existente are ca scop:

Reducerea
consumurilor de energie/
costuri aferente
în exploatare

Creșterea
confortului ocupanților
clădirii
Utilizarea
judicioasă a energiei
în clădiri

Aducerea
clădirilor la standardele
actuale de proiectare
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NZEB = clădire cu consum de energie aproape egal cu zero
o Clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, a cărei cerință de energie
(„energy required”)* din surse convenționale aproape egal cu zero sau foarte scăzut,
care este acoperit, în proporţie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile,
inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.
o La nivel național sunt precizate valori ale nivelului maximum admis al energiei
primare și a emisiilor de CO2 pentru:
- clădirile din sectorul rezidențial;
- anumite tipuri de clădiri din sectorul nerezidențial (clădiri de birouri,
clădiri destinate învățământului și clădirilor destinate sistemului sanitar).

* *** ”Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010
on the energy performance of buildings”, in Official Journal of the European Union, 2010
4

Indicatori țintă pentru NZEB

În Ordinul nr. 386 / 21.04.2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ
C107-2005, s-a introdus Anexa L – la C107/3-2005
Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
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Cum transformăm o
clădire publică
existentă în nZEB în
România?

Etapele pentru realizarea și implementarea unui proiect în creșterea
eficienței energetice a unei clădiri existente sunt următoarele:

Caiete de sarcini
-

Prin Măsura 3.1.B (POR 2014-2020)

La nivel de Autoritate Publică
Cererea de finanțare

AUDITUL ENERGETIC
D.A.L.I.

P.T.

EXPERTIZA TEHNICĂ

ETAPĂ OBȚINERE FINANȚARE

ETAPĂ
PROIECTARE

IMPLEMENTARE SOLUȚII/
EXECUȚIE LUCRĂRI

ETAPĂ EXECUȚIE

MONITORIZARE
CONSUMURI ENERGIE

ETAPĂ MONITORIZARE

2. NZEB ÎN ROMÂNIA ÎN CLĂDIRI PUBLICE EXISTENTE:
STUDIU DE CAZ CLĂDIRE SPITAL JUDEȚEAN
Clădirea:
Spitalul Clinic Județean Mureș
.
- Secția Pneumologie
Destinație:
Unitate medicală - spital
Anul construirii:
1904
Regim de înălțime: S+P+2E+Mp
Suprafața construită: Scd = 3144 m2

(a)

(c)

Analiza vizuală

(b)

(d)

(e)

Fig. 1. Imagini ale clădirii 2 (a) Fațada SE – fațada principală; (b) Fațada NV; (c) Acces secundar, fațada NV;
(d) Planșeu terasă circulabilă peste parter; (e) Tencuială exterioară, fațada SE;
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Analiza calitativă prin termografiere

Fig. 2. Suprafața exterioară a pereților de pe fațada SE – imagini termografice

Fig. 3. Suprafața exterioară a pereților de pe fațada NV – imagini termografice
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Analiza performanței termice a elementelor anvelopei clădirii

o

Simulări numerice în regim termic staționar pentru detaliile constructive atipice

Fig. 4.a. Modelul geometric

Fig. 5.a. Modelul geometric

Fig. 4.b. Suprafețe izoterme

Fig. 5.b. Suprafețe izoterme

Fig. 4.c. Linii izoterme

Fig. 5.c. Linii izoterme
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Analiza performanței energetice a clădirii
Tab. 1. Rezultate analiză performanță energetică - clădirea reală
CONSUMURI Actuale cladirea existenta
Consumuri anuale totale de energie și emisii CO₂
En finala
[kWh/an]
incalzire termic 1406621.40
incalzire electric
4083.17
Consum anual total de energie pentru încălzire
1410704.57
Consum anual total de energie pentru apa calda de consum
327539.64

Consum anual total de energie pentru climatizare
Consum anual total de energie pentru ventilare mecanica
Consum anual total de energie iluminat artificial
Total
Consumuri anuale specifice de energie și emisii CO₂, din surse
conventionale
Consum anual specific de energie pentru încălzire
Consum anual specific de energie pentru apa calda de consum
Consum anual specific de energie pentru climatizare
Consum anual specific de energie pentru ventilare mecanica
Consum anual specific de energie iluminat artificial
Total

22577.81
1760822.02
En finala
[kWh/m²]
665.32
154.47
10.65
830.44

En primara
[kWh/an]
1645747.04
10697.91
1656444.94

Emisii CO₂
[kgCO₂/an]
288357.39
1220.87
289578.25

383221.38
59153.86
2098820.19

67145.63
6750.77
363474.65

En primara
[kWh/m²]
781.21
180.73
27.90
989.85

Emisii CO2
[kgCO₂/m²∙an]
136.57
31.67
3.18
171.42
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3. SPECIFICAȚII TEHNICE ÎN AUDITUL ENERGETIC ÎN CAZUL

. PROIECTĂRII NZEB LA CLĂDIRI EXISTENTE

I. Anvelopa clădirii – specificații tehnice pentru toate elementele anvelopei clădirii;
 Termoizolare elemente constructive
De exemplu:
Izolarea termică a părţii opace a faţadelor cu termosistem din vată minerală bazaltică, amplasat la exterior cu
grosimea de 20 cm, cu următoarele specificații tehnice, care trebuie respectate:
Conductivitate termică de calcul, λ
Densitate aparentă, ρ
Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y)
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe - TR
Clasa de reacție la foc



Max. 0.040 W/mK
Min. 35 kg/m3
Minimum 30 kPa
Minimum 10 kPa
A1/ A2-s1, d0

Înlocuire uși și ferestre existente;
De exemplu:
Geam termoizolant triplu, cu două foi de sticlă acoperite cu pelicule low-e, e ≤ 0.1,
pachet de vitraj: 4-12-4-12-4 mm, umplute cu gaz inert (Argon), cu concentrație de min. 90% și distanțieri calzi
“warm edges”,
Uf = var (0.8-1.2) W/m2K ( Uf - coeficientul de transfer termic al ramei),
g = 0.5 (g
gradul
deintersecție
penetrareper.
a energiei
transmitanța
totală13B,
a energiei
sticlă).
Fig.– 6.
Detaliu
ext. cu pl.solare
inferiorsau
Pl.4.1
(fațadă SE, Salon
Salon 7 solare
– Etajulprin
1) - ieșind
(a)
Modelul geometric

(b) Suprafețe izoterme

(c) Linii izoterme
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II. Instalații HVAC + iluminat
 Încălzire - Pompă de căldură geotermală care să funcționeze în sarcină maximă pentru asigurarea a
60% din necesarul de încălzire, SCOPnet = min. 3.8 (SCOPnet determinat conform SR EN 14825)
și cazane în condensație;
 A.c.c. – boilere bivalente alimentate de cazanele în condensație și de captatoarele solare;
 Climatizare – cerințe de performanță chiller IPLV = min. 6.26;
 Ventilație mecanică – obligatoriu de introdus; recuperare de căldură randament 82%; motoarele
ventilatoarelor de introducere și evacuare să fie prevăzute cu sisteme de acționare cu turație
variabilă, iar puterea nominală a motoarelor să fie maxim 7.5 kW pentru ventilatoarele de
introducere cu debit 16000 m3/h, respectiv 5.5 kW pentru ventilatoarele de evacuare, cu debit
14000 m3/h.
 Iluminat – tehnologie LED; dimare; senzori de prezență și lumină naturală în toate spațiile comune
(grupuri sanitare, casa scării, coridoare, etc.).

SCOP – Seasonal Coefficient of Performance / Coeficient de Performanță Sezonier
IPLV - Integrated Part Load Value / Eficiența Energetică Sezonieră echipamente de răcire
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III. Surse regenerabile de energie (SRE)
 Pompă de căldură geotermală - 60% din necesarul de încălzire
 Captatoare solare - 45% din consumul de apă caldă menajeră pe an
Specificații tehnice:
Tip: colectoare solare cu tuburi vidate
Suprafață (aria de apertură totală): 121 m2
Orientare: Fațada SE (montaj pe învelitoare)
Factor de corectie pentru pierderea de căldura k1: 1,42 W/m2K
Factor de corectie pentru pierderea de căldura k2: 0,005 W/m2K
Randament optic minim: η0 = 0.785
Unghi de înclinare: 45o

 Panouri fotovoltaice – 27 kW instalați

Specificații tehnice:
Tip: panouri policristaline
Suprafață (apertură totală): 178 m2
Orientare: Fațada SE/ SV (montaj pe învelitoare)
Randament minim: 14%
Unghi de înclinare: 45o
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Analiza energetică a soluțiilor de modernizare construcție, instalații și SRE
Tab. 2. Rezultate analiză performanță energetică - clădirea NZEB

Secția Pneumologie - Soluții propuse: Pachet de Măsuri 2
CONSUMURI Optimizate clădire Secția Pneumologie existenta tinand cont de solutiile de eficientizare prevazute in auditul energetic
En finala
Emisii CO2
En primara
Consumuri anuale totale de energie și emisii CO2
[kWh/an]
[kWh/an]
[kgCO₂/an]
69124.29
80875.42
14170.48
incalzire termic
incalzire electric
2704.25
7085.12
808.57

incalzire pompa

27285.90
99114.44

23465.88
111426.41

7012.48
21991.53

Consum anual total de energie pentru preparare apa calda de consum

106661.81

124794.32

21865.67

Consum anual total de energie pentru climatizare

8883.19
36187.56
2079.91
252926.91

23273.96
94811.41
5449.36
359755.46

2656.07
10820.08
621.89
57955.24

76400.53
85336
28200
189936

51188.35
85336
73884
210408

Consum anual total de energie pentru încălzire

Consum anual total de energie pentru ventilare mecanica
Consum anual total de energie iluminat artificial
Total
Productie regenerabile (Asigurare consumuri necesare în clădire din surse regenerabile)
Asigurare 60% din necesar incalzire cu pompa de caldura
Producere apa calda de consum cu ajutorul captatoarelor solare
Producere Energie electrica cu ajutorul panourilor PV
TOTAL PRODUCTIE REGENERABILE

Procent regenerabile raportate la consumurile finale de energie primara (Surse convenționale + RES)

Consumuri anuale specifice de energie și emisii CO2
Consum anual specific de energie pentru încălzire
Consum anual specific de energie pentru preparare apa calda de consum
Consum anual specific de energie pentru climatizare
Consum anual specific de energie pentru ventilare mecanica
Consum anual specific de energie iluminat artificial
Total

En finala
[kWh/m2*an]
46.74
50.30
4.19
17.07
0.98
119.29

En primara
[kWh/m2*an]
52.55
58.86
10.98
44.71
2.57
169.67

36.9%

Emisii CO2
[kgCO₂/m2*an]
10.37
10.31
1.25
5.10
0.29
27.33
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Secția Pneumologie - Cantități comparative de energie primara
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Productie regenerabile
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10,0%
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de situatia existenta
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energie primara*
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Consumuri actuale de
energie primara*
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0

17,1%
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Situatie optimizata propusa PM

Fig. 7. Situație comparativă consumuri de energie: clădire reală vs. NZEB
Consum încălzire actual
qinc.conventional = 665.32 kWh/m2 an
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4. ABORDAREA CONCEPTULUI NZEB LA CLĂDIRI EXISTENTE
. DE LA PARTICULAR LA GENERAL
S-a fundamentat o strategie privind creșterea eficienței energetice a clădirii și transformarea acesteia în NZEB
o

Primul tip de măsuri are ca scop reducerea necesarului de încălzire al clădirii, prin măsuri de
termoizolare și creșterea etanșeității anvelopei clădirii, având în vedere limitele pe care le au
clădirile existente: amplasare în zone protejate istoric, spațiu limitat, umbriri de la clădirile din
jur, etc.

o

Al doilea tip de măsuri propus în strategia privind creșterea eficienței energetice a clădirii este
reprezentat de utilizarea unor echipamente performante pentru încălzire, apă caldă menajeră,
climatizare, ventilare mecanică și iluminat, care au parametrii de performanță energetică în
exploatare mult mai ridicați, cu impunerea parametrilor care vizează consumurile de energie în
exploatare ale echipamentelor (randamente la cazane, eficiența energetică sezonieră - ESEER sau
IPLV - la chillere, SCOP la pompe de căldură, etc.).

o

Cerințele de energie deja semnificativ scăzute, trebuie să fie acoperite într-un procent cât mai
ridicat, dar minim 10%, cu surse regenerabile de energie, care reprezintă al treilea tip de măsuri
aplicabile acestui concept, cu impunerea unor specificații tehnice pentru echipamentele SRE.

 Este necesară asigurarea corespondenței între specificațiile tehnice introduse de auditorul energetic
în simulare și ceea ce se proiectează și se implementează ulterior în clădire.
 Auditorul energetic pentru clădiri este singurul specialist din România care are competențele legale să
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elaboreze aceste analize și care poartă răspunderea legală a lor.

5. CONCLUZII

 Durata de amortizare a investiției este semnificativ mai redusă față de cea rezultată din
analizele energetice curente.
 Se subliniază importanța introducerii metodelor numerice în procesul curent de proiectare
termotehnică al detaliilor constructive optimizate energetic.
 Se subliniază importanța detalierii specificațiilor tehnice, atât în ceea ce privește
conformarea anvelopei clădirii, cât și a parametrilor de performanță energetică impuși
pentru principalele echipamente de instalații și SRE, respectiv transmiterea către echipa
de proiectare de către auditorul energetic, pentru a exista un real control asupra viitoarelor
consumuri de energie.
 Este necesară colaborare interdisciplinară riguroasă între auditorul energetic specialistul care are competențele de identificare a soluțiilor de eficientizare energetică,
respectiv de evaluare a modului în care energia se consumă în clădiri, și proiectanții pe
specialități – care au competențele de proiectare a soluțiilor tehnice și echipamentelor
identificate și propuse de către auditorul energetic.
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Mulțumiri către Consiliul Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru acordul
de publicare al rezultatelor proiectului de creștere a eficienței energetice pentru clădirea
Spitalului Județean Mureș – Secția Pneumologie
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