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CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL 

 



Obiective ale Comisiei Europene 

• Combaterea schimbărilor climatice 

• Limitarea vulnerabilităţii UE la importul de hidrocarburi 

• Promovarea creşterii economice şi a noi locuri de 
muncă prin asigurarea energiei cu preţuri suportabile 

• 20% reducere GES în 2020 faţă de 1990 
• 20% reducere față de 2005 în consumul de energie 

până în 2020, prin eficienţă energetică şi economică 
• 20% din consumul global de energie să fie din SRE, 

până în 2020 (>10% bio-combustibili).  
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Concluziile CE din luna mai 2012: 
Asigurarea țintelor de “20-20-20 by 2020” 

Reducerea emisilor  

de GES cu 20% 

Cresterea ponderii  

SRE la 20% 
100% 

Reducerea consumurilor 

de energie cu 20% 

-10% 
10% 

realizat, 
<20% in 

2020 

-20% 

20% 

18% 
realizat, 

24% in 
2020 

față de 
1990 

13% din 
cons. 
final 

realizat, 
21% in 

2020 
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La Consiliul European din octombrie 2014, şefii de state şi de guverne 

au agreat noile ţinte în domeniul energie – climă pentru anul 2030: 

* cu posibilitatea de creștere la 30% dupa analiza ce va fi efectuată în 2020. 
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Pentru anul 2050, UE şi-a propus să aibă un sistem energetic 

sigur, competitiv și decarbonizat. 

Ținte aproximative: 

 Reducerea emisiilor de GES cu 80% față de 1990. 

 Cresterea ponderii SRE in consumul de energie final brut la 75%   

(97% in producția de energie electrică) 

 Reducerea consumurilor de energie primară cu 41% față de 2005 

Scenarii de decarbonizare la nivelul UE: 

 

Gama de valori (%) în care se situează 

ponderea fiecărui combustibil în consumul 

de energie primară, comparativ cu 

rezultatele înregistrate în 2005. 
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Rolul esenţial în această tranziţie către 2050 îl va juca eficienţa 

energetică, existând nevoia unui atenţii mai mari îndreptate asupra 

clădirilor, dar și asupra accesului consumatorilor la contoare 

inteligente și la alte tehnologii inteligente pentru a-şi reduce 

consumurile.  

 

Este nevoie în acest sens de stimulente pentru modificarea 

comportamentului, sub formă de taxe, de subvenții sau de consiliere 

oferită la fața locului de experți, inclusiv stimulente financiare 

asigurate prin faptul că prețurile la energie reflectă costurile externe. 

Consiliul European apreciază că: 
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12.12.2015: Ce-a de 21-a Conferință a Părților la Convenția Cadru  
a Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (CCNUSC) - COP 21 

195 state semnatare ale Protocolului de la Paris au făcut promisiuni de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră sub formă de contribuții Internaționale Determinate 

Național (INDC).  - intră în vigoare în 2020. 

• China  - Vârf de emisii în 2030; reducerea intensității de carbon cu 60-65% sub nivelul 

din 2005 

• Statele Unite - Reducerea netă a emisiilor de carbon cu 26-28% în 2025 față de 2005 

• Uniunea Europeană - Reducerea emisiilor de C cu 40% până în 2030 față de 1990 

• India - Reducerea intensității de carbon a PIB cu 33-35% în 2030 sub nivelul anului 

2005 

• Rusia - Reducerea emisiilor antropogene de carbon cu 25-30% în 2030 față de 1990 

• Japonia - Reducerea emisiilor de CO2 legate de activitățile energetice cu 25%,  

• Coreea de Sud - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 35% în 2030 în 

comparație cu scenariul business-as-usual 

• Canada - Reducerea emisiilor de GES cu 30% în 2030 sub nivelul 2005 

• Brazilia  - Reducerea emisiilor de GES cu 37% în 2025 sub nivelul 2005 

• Mexic - Reducerea emisiilor de GES și a emisiilor de poluanți cu timp scurt de viață în 

mod necondiționat cu 25% în 2030 față de scenariul business-as usual 
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Emisiile de GES ale UE sunt doar cca. 11% din emisiile globale. 

Efortul asumat de UE este disproporționat și trebuie armonizat cu celelalte țări prin 

mecanisme  specifice de “cap-and-trade” (vanzarea de ne-emisii pe piață) care să 

descurajeze fenomenul de carbon leakage (migrarea producătorilor câtre țări cu 

restricții reduse). 

 Implementarea sistemului INCD va determina ca SRE să reprezinte până în 2030 

cca. 78% din investițiile în producerea de energie. În consecință, costurile cu SRE 

vor scădea drastic, ceea ce va necesita o reformă majoră a piețelor de energie 

electrică și a modelelor financiare de afaceri în domeniul SRE.  

 Finanţarea cu fonduri de mediu în valoare de 100 miliarde de dolari anual a ţărilor 

în curs de dezvoltare, până în 2020, şi un angajament în vederea continuării 

ulterioare a finanţării. 

 Menţinerea creşterii temperaturii globale „sub 2 grade Celsius” şi o continuare a 

eforturilor de limitare a acesteia la 1,5 grade Celsius; 

Alte obiective: 
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www.EurActiv.com: 15.04.2015 
 
Vot în Parlamentul European:  
 
 
 
 
5 miliarde Euro din Planul Juncker, dedicate eficienței energetice 
 

PE a aprobat un amendament prin care 5 miliarde de euro din Planul Juncker (planul 

de investiții de 315 miliarde euro al Comisiei Europene care constituie Fondul 

European de Investiții Strategice) vor fi dedicate special proiectelor de eficiență 

energetică și vor forma un fond special pe acest domeniu.  
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Programul de cercetare și inovare al CE: ORIZONT 2020  
pentru tranziția către un sistem energetic european  

eficient, sigur și curat  

Direcții de acțiune (de interes pentru toate SM !): 
CONSUMATORI 
Angajarea consumatorilor individuali în energie sustenabilă 
Angajarea autorităților publice în energie sustenabilă 
CLĂDIRI 
Depășirea barierelor de piață și promovarea renovarea clădirilor pentru eficiență energetică 
Reducerea costurilor pentru clădirile noi de tip nZEB 
Competențe în construcții 
PRODUSE 
Implementarea efectivă a legislației europene privind eficiența produselor 
INDUSTRIE & SERVICII 
Creșterea eficienței energetice în industrie și servicii 
FINANȚE PENTRU ENERGIE SUSTENABILĂ 
Asistență pentru elaborarea de proiecte 
Mărirea gradului de investibilitate a pieței de eficiență energetică 
Dezvoltarea și promovarea serviciilor inovative pentru eficiență energetică.  

194 x 106 Euro pentru perioada 2016 - 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4095-ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4095-ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4095-ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4095-ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4097-ee-11-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4097-ee-11-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4091-ee-13-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4091-ee-13-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4092-ee-14-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4092-ee-14-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4096-ee-16-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4096-ee-16-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4090-ee-21-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4090-ee-21-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4099-ee-22-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4099-ee-22-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4093-ee-24-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4093-ee-24-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4094-ee-25-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4094-ee-25-2016.html


5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 13 

 
CADRUL LEGISLATIV 2016 ÎN ROMÂNIA 

ANALIZA CRITICĂ  
 



Capacitatea României 

• Cadrul legislativ 

• Instituţii 

• Strategii şi politici 

• Planuri de acţiune 

Punerea în practică 

Monitorizare 

Feedback 
5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 14 



Cadru legislativ şi Plan de acţiune în sectorul clădirilor 

DREN 2009/28/CE 

EPBD 2010/31/EC 

ESD 2006/32 inlocuita cu EED 2012/27/UE 

 
 

L220 / 2008 – completata cu L139/2010 
L372 / 2005 – actualizata prin L159/2013 

OUG 22 / 2008 – inlocuita de L121/2014 

 
 Planuri de acţiune  

 
 

Legi şi programe specifice 

Conştientizare şi responsabilizare 
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     Strategia energetică a Romaniei pentru 2015-2030 (-2050) –  

      (modificată din ”2015-2035”) nelegiferată !  

       (analize cantitative în licitație publică pentru 1,56 mil lei din 27.04.2016): 

     Analizele preliminare se refera situația actuală și la angajamentele României față de    

       cerințele CE. – cu multiple referiri la sectorul clădirilor! 

Intensitatea energetică (consumul de energie pentru a produce o unitate PIB) a scăzut atât 

datorită măsurilor adoptate pentru creşterea eficienţei energetice, cât şi a restructurării ce a 

avut loc în perioada de criză economică, dar se situează încă peste media UE-28. 

ANRE 2015 

“Principalul motiv ține de procentul 
mult mai mare pe care sectorul 
industrial îl are în economia 
românească față de media UE.” !?! 

“Intensitatea energiei primare în România, ajustată 
cu coeficientul de corecţie privind structura 
economică, a ajuns aproape la aceeaşi valoare cu 
media UE începând cu anul 2008.” 
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În 2012, în  România,  

 emisiile de GES au scăzut cu un procentaj cuprins între 52,06% și 67,20% (în 

funcţie de metoda de calcul) față de1990. 

 ponderea energiei din SRE în consumul final brut de energie a fost deja de 22,9%. 

 reducerea consumului de energie primară  a fost de 16,9% în 2011 şi de 16,6% în 

2012 şi o traiectorie similară va asigura atingerea ţintei de 19% în 2020. 

Angajamentele României de reformă în domeniul energetic pentru 2020 

✔ 

✔ 

✔ 

Sursa: proiectul Strategiei energetice a României pentru 2015-2035 

NOTA: reducerea consumurilor de energie se datorează și restructurărilor asociate cu criza economică 

            SITUAȚIA DIN ROMÂNIA NU ESTE ÎNSĂ ROZĂ, MAI ALES DACĂ CREȘTEREA ECONOMICĂ SE VA ACCENTUA !!  
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Potenţialul naţional de economisire a energiei în România, este apreciat la 27,7% din 

energia finală. Distribuția, pe sectoare, a potențialului de reducere a pierderilor 

energetice: 
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Studiul releva faptul că 40% din populația României se află la limita sărăciei 

energetice, dată fiind puterea de cumpărare scăzută în comparație cu media 

europeană. 

În continuare, subvențiile sunt văzure ca modalitatea de ajutorare a populației sărace 

și nu sprijinul susținut pentru măsuri de eficiență energetică și SRE. Nici programele 

de reabilitare termică, nici programul Casa Verde nu au criterii sociale majore și nici 

deschidere suficientă către toate categoriile sociale. 

În luna noiembrie 2015, Academia Română a publicat studiul  
Eficiența energetică – prioritate națională pentru reducerea sărăciei 
energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de 
energie, elaborat la solicitarea ANRE.  
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Legea 121 / 2014 pentru EE, actualizata la 27 februarie 2016  

  transpune DEE 2012/27/UE 

Capitolul II - Consumul energetic eficient în clădiri. Renovarea clădirilor  

 
Art. 5 (Art. 4 în DEE 2012/27/UE) 

(1) Pentru mobilizarea investitiilor in renovarea cladirilor rezidentiale si comerciale, 

atat publice cat si private, existente la nivel national, se elaboreaza o strategie pe 

termen lung... 

... 

 

Art. 6 Rolul cladirilor apartinand organismelor publice (Art. 5 în DEE 2012/27/UE) 

• In limita bugetelor anuale, 3% din suprafata totala a clĂdirilor incalzite si/sau 

racite pentru asigurarea climatului interior, detinute si ocupate de administratia 

publica centrala/locala se renoveaza anual pentru a indeplini cel putin cerințele 

minime de performanță energetică prevazute in ... Legea nr. 372/2005 .... 

• Procentul prevazut la alin. (1) se calculeaza la suprafata totala a cladirilor cu 

suprafete utile totale de peste 250 mp.  
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• Pentru o abordare alternativa la masurile prevazute anterior .... se pot adopta 

masuri eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv renovari aprofundate 

si masuri care vizeaza schimbari in comportamentul ocupantilor, pentru a 

obtine, pana in 2020, o cantitate de economii de energie in cladirile eligibile 

detinute si ocupate de administratia publica centrala cel putin echivalenta cu cea 

prevazuta la alin. (1), raportata in fiecare an. 

Art. 9 (5) Operatorii economici care consumă o cantitate de energie sub 1.000 tone 

echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la 

fiecare 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic reprezentativ ales 

de către operatorul economic.  

(51) Auditul energetic prevazut la alin. (5) se elaborează în conditiile legi şi va sta la 

baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.  

… 

(71) Operatorii economici care au realizat audituri energetice după data de 1 ianuarie 

2013, realizează următorul audit energetic, în condiţiile legii, în termen de 4 ani de la 

data realizării acestor audituri 

 

(72) Auditul energetic realizat în conformitate cu prevederile Legii 372/2005 privind 

performanţa energetică a clădirilor, republicată, se consideră ca fiind echivalent cu un 

audit energetic care îndeplineşte cerinţele prevăzute  în anexa nr.4.  
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NOTĂ: se face o confuzie majoră între  

 

A1. auditorii energetici pentru cladiri atestati de MDRAP (legea 372 art. 27), 

pentru a certifica clădirile din punct de vedere energetic, precum și de a efectua audit 

energetic. 

 

A2. expertii tehnici atestati de MDRAP (legea 372, art. 23-26), pentru a efectua 

inspecția instalațiilor de încălzire și climatizare la intervale cuprinse între 2 si 5 ani, în 

functie de puterea si vechimea instalațiilor.  

 

A3. auditorii energetici atestati de ANRE, autorizati “sa realizeze audit 

energetic la consumatori” pe un contur de bilant precizat cu scopul identificarii 

profilului consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al 

unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau 

public.  

  

!!! In niciun document legal nu se face precizarea unde este domeniul de 

interventie pentru A1 si A2, si unde este domeniul de interventie pentru A3. Mai 

mult, denumirea comună de “audit energetic”, fără specificația “pe clădire” 

sau “industrial” induce pe piața de eficiență energetică o mare confuzie, 

expertizări suprapuse, amenzi și raportări multiple.  
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OUG 63/30.10.2012  (aprobata prin L238/iulie 2013)- completeaza OUG 18/2009: 
Prevederile ordonanței se aplică și locuințelor realizate dupa proiecte elaborate în 

perioada 1950-1990, cu destinația de: 

a) locuințe sociale și celelalte unități locative, aflate în proprietatea/administrarea 

consiliului local, indiferent daca sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt 

locuințe unifamiliale; 

b) locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea solutiilor 

în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturala a locuințelor 
 

Lucrările prevăzute (< 100 kWh/m2an): 

• Reabilitarea termica a anvelopei; se mentioneaza pentru prima data ventilarea! 

• Reabilitarea termica a sistemului de incalzire (inclusiv centrala de bloc/scara) 

• Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din SRE 

In paralel cu schema din programul national (50%+30%+20%), se adopta si schema de cost 

pentru utilizarea fondurilor europene: 
60% din fondurile structurale si de coeziune ale UE si din alocatii de la BS; 
40%  din BL si/sau din alte surse (≤30%) + din fondul de rep. al AP si/sau din alte surse 

(≥10%). 
 

Sumele avansate de catre autoritatile locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a 
proprietarilor/AP,  
• se recupereaza din fondul de reparatii si/sau prin taxa de reabilitare termica, in max. 10 ani. 
• nu se recupereaza de la persoane cu handicap, persoane cu venituri mici, veterani de razboi, 

pensionari cu venituri mici NUMAI in cazul schemei pe fonduri 100% nationale.  
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Al treilea plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei 

energetice PNAEE 2014-2016 – HG 122/2015 (în vigoare 

din 11.03. 2015): 
 

Include 2 capitole referitoare la clădiri: 

 

Măsuri de Eficienţă Energetică în Clădiri 
• Strategia pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri 

rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naţional  

• Alte măsuri pentru promovarea eficienţei energetice a clădirilor 

• Definirea şi configurarea energetică a clădirii de tip NZEB 

• Economii rezultate din măsurile ce se referă la eficienţa energetică în clădiri 

• Finanţarea măsurilor de eficienţă energetică în clădiri 
 

Măsuri de eficienţă energetică în clădirile organismelor publice 
• Clădiri guvernamentale 

• Clădiri ale altor organisme publice 

• Achiziţii realizate de organismele publice  

• Economii rezultate din măsurile aplicate la nivel guvernamental şi la alte 

organisme publice  

• Finanţarea măsurilor de eficienţă energetică la organismele publice 



5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 25 

Definirea şi configurarea energetică a clădirii de tip NZEB (cu consum de energie 

aproape egal cu zero) 

 configuraţia arhitecturală a clădirii  - cu respectarea principiilor Dezvoltării Durabile 

(inclusiv un grad ridicat de performanță energetică a elementelor de construcție care 

să conducă la un necesar de energie cât mai mic); 

 asigurarea necesarului de utilităţi energetice -  în special din reţele districtuale 

urbane / zonale cu eficiență ridicată. 

 dotarea clădirilor cu surse de energie regenerabile - amplasate fie pe clădire, fie 

pe terenul aflat în proprietatea clădirii (analiză la stadiul de proiect zonal urban) 

Valorea maxim admisă a energiei primare brute aferentă proceselor de furnizare a energiei 

termice şi energiei electrice în funcţie de tipul clădirii şi domeniu de cost optim 



5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 26 

OUG 13/27.01.2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor 

Art. 3, alin. 3. Certificat de performanţă energetică a clădirii - document elaborat 

conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este 

indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care 

cuprinde date cu privire la consumurile  de energie primară şi finală, inclusiv 

din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent 

CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru 

reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării 

surselor regenerabile de energie în total consum;   

 

Ce se întâmplă când un consum necesar nu se realizează (de ex. ACC)? Utilizarea 

"normală" presupune  cel puțin trei consumuri: încălzire, ACC și iluminat. 

Dacă energia primară include energia regenerabilă, cum se face clasificarea 

energetică a clădirilor? Cum se diferențiază între clădirile cu surse regenerabile și 

cele racordate la termoficare, de ex.? Ce informație va da omului care întreabă doar 

ce energie plătește? 
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Art. 3, alin. 15. Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - 

clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care consumul  de energie 

este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi 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; 

 

10% energie regenerabilă este mult prea puțin pentru a corespunde cu nivelul de 

energie primară din OM 386/21.04.2016, pentru clădirile rezidențiale, în oricare 

dintre zonele climatice.   

Art. 6. - (1) Prin metodologie se stabilesc cerinţele minime de performanţă 

energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinţe, şi se aplică diferenţiat pentru 

diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, 

după cum urmează:  

a) locuinţe unifamiliale; b) blocuri de locuinţe; c) birouri; d) clădiri de învăţământ;  

e) spitale; f) hoteluri şi restaurante; g) construcţii destinate activităţilor sportive;  

h) clădiri pentru servicii de comerţ; i) alte tipuri  de clădiri consumatoare de 

energie.  

  

…adică și grajduri, sere, stații de tratare a apei, crescătorii de găini? De ce mai era 

nevoie de clasificarea anterioară?? Care sunt condițiile "normale" pentru 

cai/capre/gaini și care este relevanța clasificării energetice în raport cu clădirile 

civile? 
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Art. 8. - La clădirile noi se respectă cerinţele stabilite în metodologie .  

Metodologia este din 2007! clădirile noi din 2016 se construiesc după ea? 

Art. 6 (3) Cerinţele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani , şi se 

actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în 

sectorul construcţiilor.  

Au trecut 9 ani din 2007 când s-a publicat Mc001, iar C107/3 s-a revizuit în 2010 

Art. 14 (4) Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5.000 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 la art. 

6 alin. (1), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale. 

Art. 14 (8) Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror 

consum de energie este aproape egal cu zero şi încurajarea realizării 

transformării eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a clădirilor existente în 

clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero se  constituie prin 

centralizarea de către MDRAP a planurilor locale multianuale prevăzute la alin. (4), 

elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, şi se revizuieşte o dată la 3 

ani.   
 

Optimul economic nu se suprapune cu condiția de NZEB! Cerința din lege este 

imposibilă! Optimul este o valoare de "minim" sau "maxim" rezultat dintr-un calcul de 

trade-off. Optimul economic depinde de costul tehnologiei și de tariful la energie. 

Condiția de NZEB este pur tehnică.  
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Art. 18. - (1) Certificatul de performanţă energetică, denumit în continuare certificat, 

se elaborează pentru:  

a) categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 (1) şi unităţile acestora, care se 

construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore;  

b) clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor 

care prestează servicii publice .  

Nu se dau termene și nici sancțiuni, fapt pentru care legea nu se va aplica.  

 

Art. 19. - (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, 

investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului 

cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului , o copie de pe 

certificat, .... 

(2) La încheierea contractului de v/c, proprietarul are obligaţia de a transmite 

certificatul, în original, noului proprietar .  

(3) La data înregistrării contractului de v/c, respectiv de închiriere, proprietarul are 

obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar 

originalul va rămâne în posesia proprietarului .  

(4) Contractele de v/c încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse 

nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului Civil.   

 Nu există sancțiuni! ANAF a dat o circulară prin care se informaează unitățile 

teritoriale să nu solicite CPE. Multe contracte de v/c au inclus deja în text ca nu se 

solicită CPE, deci contractul este valabil și fără CPE. 
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Art. 22. (1) În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 250 m2, aflate în 

proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care 

funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija 

proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se 

afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului .  

Nu există termen! 

Art. 27 (2) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, prin 

care se prevăd condiţiile, modul de atestare şi obligaţiile şi răspunderile auditorilor 

energetici pentru clădiri, precum şi modalitatea de confirmare periodică sau 

suspendare, după caz, a dreptului de practică al acestora se aprobă prin ordin al 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.” 

 

Regulamentul trebuia publicat în termen de 90 de zile (la fel noul format de certificat 

energetic). Proiectul de regulamnet nu clarifică în niciun fel care sunt condițiile care 

conduc la suspendarea activității auditorului.  
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Art. 28. - (1) Auditorii energetici pentru clădiri şi experţii tehnici atestaţi au obligaţia 

înscrierii datelor de identificare a documentelor întocmite, respectiv a certificatelor şi 

rapoartelor de audit energetic, precum şi a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de 

încălzire/climatizare, după caz, în registrul propriu de evidenţă a activităţii .  

(2) Certificatele şi sintezele rapoartelor de audit energetic şi ale rapoartelor de 

inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare, se transmit, în format electronic, la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 30 

de zile de la data întocmirii acestora.  

Forma registrului propriu de evidență era specificată în anexa de la Normele de 

aplicare la legea 372/2005, publicate în 2007 și abrogate în 2013. Nu există adresă 

la MDRAP unde se pot transmite, se transmit la adresa specificată în normele 

abrogate și nu se primește niciun număr de înregistrare.  

Art. 30 (2) b) verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele şi 

rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de 

încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice .” 

Cei care nu au depus documentele cum sunt verificați? Ce se întâmplă cu CPE și 

rapoartele de audit de până acum? 10% de la fiecare auditor sau numai de la “unii”? 
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Art. 32. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic 

atestat de a înscrie în registrul propriu de evidenţă a activităţii documentele prevăzute 

la art. 28 (1);  

b) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic 

atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul 

documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2 ); 

b1) transmiterea de date şi informaţii incomplete şi/sau eronate a documentelor 

prevăzute la art. 28 alin. (2); 

c) nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/administratorii 

clădirilor prevăzute la art.22;  

d) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de I.S.C. la controlul anterior;  

e) întocmirea şi eliberarea de certificate şi/sau rapoarte de audit energetic, precum şi 

rapoarte de inspecţie, pentru care auditorul energetic pentru clădiri şi, respectiv, 

expertul tehnic atestat, nu au competenţe de elaborare, semnare  şi ştampilare, 

conform prevederilor legale în vigoare.  

f) nerealizarea de către investitori a studiului prevăzut la art. 9 alin. (1) (surse alternative); 

g) nerespectarea de către auditori, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 11 alin. 

(1) şi, respectiv, (2), după caz (cerințele minime); 

h) nerespectarea de către experţi, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 12; 

i) nerealizarea de către primari a măsurii prevăzute la art. 14 alin. (4).   

Nu exista format de registru, termen de afișare, adresă MDRAP, gradul auditorului pe 

formularul de CPE.  
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(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează : 

a) cele prevăzute la lit. a), b) şi c), cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei; 

b) cele prevăzute la lit. b1), d), f) g), h) şi i), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; 

c) cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei ." 

  

Nu pot fi aplicate majoritatea, după cum s-a explicat mai sus. 

Câte lucrări trebuie făcute la contravențiile de tip e) pentru sancțiunea de 5000-10000 

lei? 100, 1000. 10000? 

Art. 33. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32 

se fac de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului 

de Stat în Construcţii - I.S.C .  

Cine îi verifică pe auditorii angajați ai ISC? 

Art. 35. - Metodologia prevăzută la art. 4 (1), inclusiv cerinţele minime de 

performanţă energetică a clădirilor/unităţilor de clădire stabilite prin metodologie, 

precum şi reglementările tehnice specifice privind inspecţia sistemelor tehnice ale 

clădirilor şi unităţilor de clădire se revizuiesc ori de câte ori se justifică din punct de 

vedere tehnic, dar cel puţin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, şi se aprobă 

prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice .  

Au trecut deja 5 ani de la ultima modificare în C107 și 9 ani de la publicarea 

metodologiei Mc001 (2007). C107 a fost superficial actualizat în OM 386/2016. 



5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 34 

OUG 13/27.01.2016 mai cuprinde: 

Art. II. 

În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va actualiza 

actele normative emise în aplicarea şi executarea Legii nr. 372/2005, republicată. 

 

Au trecut cele 90 de zile la data de 27 aprilie 2016… 

și... 

s-a publicat OM. 386/21.04.2016. 
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Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea 
Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al 
elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, 
aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr. 2.055/2005. 

Ordin nr. 386/2016 din 28/03/2016 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 21/04/2016 

Art. I. 

Partea a 3-a din reglementarea "Normativ privind calculul termotehnic al 

elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2010, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

1. Zonarea climatică a României 

2. Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de 

energie este aproape egal cu zero,  

 

Art. II. 

În tot cuprinsul Reglementării tehnice, se vor utiliza, pentru zona climatică V, 

prin extrapolare, prevederile corespunzătoare zonei climatice IV.  
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Anexa 1 Zonarea climatică a României 
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Anexa 2 Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al 

căror consum de energie este aproape egal cu zero 

Emisiile nu sunt corelate cu valoarea energiei primare.  

Exemplu: 30/111=0,27 kg CO2/kWh – ceea ce este echivalent cu arderea motorinei. 

Pentru energia electrică, factorul de emisie pentru România a fost de 0,29182 kg CO2/kWh la 

15.07.2015. Rezultă că limita emisiilor este mult supradimensionată.  
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Observație: 

Egalitatea valorilor 

pentru zonele III si 

IV nu permite 

extrapolarea 
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ACȚIUNI ȘI REZULTATE  

ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE DIN 
ROMÂNIA 
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Programul național de reabilitare termică a blocurilor de 

locuințe (OUG 18/2009, modificată cu OUG 63/2012) 

 

Ținta: Consumul anual specific de energie pentru încălzire <100 kWh/m2an  
(fără deosebiri în valoarea țintei sau în standardele de cost între zonele climatice)  

Principalele măsuri: 
• reabilitarea (modernizarea) termică a anvelopei 

• reabilitarea termică a sistemului comun de încâlzire și apă caldă de consum 

• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - (foarte puțin probabile 

la blocuri vechi; cogenerarea de mare eficiență nu este menționată) 

     !!! Proprietarii neimplicați în modificări la interiorul locuinței sau în modificarea  

         comportamentului pentru diminuarea risipei – rezultatele REALE sunt discutabile !!!) 

Realizări 2009-2015 cu schema 50%-30%-20%: 
 1.554 blocuri finalizate (59.208 apartamente) – 1,7% !!! 
 Economia “calculată” (cum?!) de energie primară până la 

31.12.2015: 46,12 mii tep (536349 MWh; adică, pentru fiecare 
apartament în medie de 50 m2, aprox. 9,1 MWh/an sau  

     cca. 181 kWh/m2an pentru energie termică  
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Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe 
(fonduri structurale și de coeziune ale UE alocate pe POR 2007-2013) 

Realizări 2012-2015 din bugetele locale, cu cote de cofinanțare decise de Cons. loc (OUG 
63/2012, art. II) – raportate de autoritățile locale până la 31.12.2015 
216 blocuri finalizate (9.626 apartamente) – 0,2% !!! 
 Economia “calculată” (cum?!) de energie primară până la 31.12.2015:  
    6,45 mii tep (74.994 MWh; adică, pentru fiecare apartament în medie de 
                               50 m2, aprox. 7,79 MWh/an sau cca. 155 kWh/m2an pentru energie termică ) 

Realizări la 31.12.2015: 
 248 blocuri finalizate (12.633 apartamente) – 0,28% !!! 
 Contracte încheiate cu 728 blocuri de locuințe (30.617 apartamente) – 0,82% !!! 



5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 42 

Rolul de exemplu al autorităţii administraţiei publice 

centrale (art. 5 din DEE 2012/27/UE) 

Principale măsuri de eficienţă energetică 
• Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii; 

• Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului termic, a 

apei calde de consum şi a sistemelor de ventilare şi climatizare; 

• Utilizarea SRE pentru încălzire și apă caldă de consum 

• Implementarea sistemelor de management energetic 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat ineficiente 

• Alte activități care conduc la îndeplinirea obioectivelor de eficiență energetică în clădiri 

3%	
2%	

21%	

55%	

2%	

2%	
6%	

1%	
8%	

Invatamant	

Cultura	

Sanatate	

Comert	

Turism	

Sport	

Posta,	banci,	IMM,	servicii	

Administra e	publica	

Cult	

sursa:Interbiz 2010, 242544 unități Scoli	si	licee 5982

Gradinite 1498

Invatamant	superior 624

Biblioteci	publice 3429

Teatre 158

Cinematografe 68

Muzee 687

Spitale 474

Policlinici,	dispensare 940
Crese 287

Cabinete	medicale 36502

Farmacii,	laboratoare 13049

Centre	de	ingrijire 403

Magazine	comerciale	mici	(<120	mp) 125128

Magazine	mari	(supermarket,	

hypermarket,	mall)
7728

Hoteluri,	moteluri 1652

Cabane	turistice,	pensiuni 3346

Sport Sali	de	sport,	bazine	de	inot 4650

Oficii	de	posta	in	orase 931

Oficii	de	posta	in	zone	rurale	 6120

Unitati	bancare	si	de	asigurari 7283

Prefecturi,	consilii	judetene 84

Primarii,	consilii	locale	in	orase 326

Primarii,	consilii	locale	in	comune 2854

Sedii	ale	administratiei	publice	centrale 41

Cult Biserici,	manastiri 18300

TOTAL 242544

Administratie	

publica

Invatamant

Cultura

Sanatate

Comert

Turism

Posta,	banci,	

IMM,	servicii

Realizări la 31.12.2015: 
 Intervenții la 185 de clădiri – 3,6% 
 Renovări majore la 97 de clădiri – 1,9% 
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  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 infrastucturi publice, inclusiv în 

clădiri publice și în sectorul locuințelor. 

Buget: 1001,28 mil Euro contribuție FEDR + 185,59 mil Euro contribuție națională 

Operațiunea A – clădiri rezidențiale 
                           program lansat pe 15.03.2016; depuneri 16.05-16.11.2016 

                           362,05 mil Euro FEDR+85,70 mil Euro BS 

Principale acţiuni sprijinite: 
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii; 

• reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire și a instalațieide distribuție a agentului termic; 

• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului. 
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Operațiunea B – clădiri publice 
                           În curs de elaborare ghid specific; depuneri noiembrie 2016 

                          

Eligibile toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile 

centrale și locale: spitale, policlinici, penitenciare, clădiri de învățământ, clădiri 

administrative, …. 

 

Măsuri: renovare aprofundată + sistem de management energetic al clădirii 

Operațiunea C – iluminatul public 
                           În curs de elaborare ghid specific; depuneri decembrie 2016 

                          

Măsuri specifice pentru eficiență energetică 
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Planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de 

clădiri nZEB (Legea 372/2005 actualizată) 

Primarii localităților urbane cu mai mult de 5000 de locuitori inițiază astfel de planuri, 

în care pot fi incluse obiective diferențiate în funcție de zonele climatice și de 

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

locale. 
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Programul Casa Verde 2016 și Casa Verde Plus 2016 

Resurse financiare  

 95 mil lei: investiții pentru sisteme de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă,  

 45 mil lei: investiții care utilizează materiale pentru izolație, cum ar fi cânepa, lâna 

sau piatra bazaltică, sisteme de acoperișuri, sisteme de eficientizare a consumului 

de resurse și sisteme de iluminat ecologice.  

 44 mil lei: finanțarea și finalizarea contractelor semnate în baza vechiului program 

"Casa verde". 

 

Aplicanți eligibili:  

persoane fizice, asociații de locatari,  

instituții publice, școli, spitale, universități.  

va fi lansat lîn jur de 15 mai 2016 

Beneficii de mediu, reducerea facturilor, dezvoltarea de business-uri cu materiale de 

construcţii ecologice, crearea de noi locuri de muncă’ 



5/18/2016 Prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin 47 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the Europe Regional Network of the World Green Building Council (WGBC) have signed a Memorandum of Understanding in which they agree to work together in support of sustainable property development with a special emphasis on energy and resource efficiency as well as reduction of carbon emissions. 

The WGBC is a global network of Green Building Councils (GBCs), with 25 GBCs, 6 Regional Partners and over 5,000 members in Europe, aiming to make buildings and communities sustainable through leadership and market transformation. The EBRD supports the development of the private sector in its more than 30 countries of operations spanning three continents. 

The agreement between the two organisations provides a framework for cooperation to drive sustainable building practices in countries where both are active. These include, among others: promoting best industry standards and practices for energy and resource efficiency, climate resilience and building sustainability; promoting innovative zero-waste design, green urban planning and low carbon emissions; engaging in policy dialogue; and mobilisation of financial resources. 

Claudia Pendred, EBRD Director, Property and Tourism, said at the signing in Zagreb today: “We are very pleased to join forces with the World Green Building Council as we share the same vision and goals for energy and resource efficiency. The EBRD is keen to provide funds for investments in this area and aims to increase our green financing to around 40 per cent of total annual investments by 2020.” 

6.01.2016 Înființarea Asociației Clusterul pentru 
promovarea clădirilor cu un consum de energie 
aproape egal cu zero – Pro-nZEB 

Obiective: 
 Promovarea conceptului de nZEB în România. 
 Dezvoltarea de proiecte de cercetare orientate catre piață în domeniul cladirilor performante 

energetic. 
 Promovarea de produse și soluii tehnologice competitive destinate cladirilor noi și existente.  
 Sprijinirea colaborării între actorii cheie din piața construciilor, organizații de cercetare-dezvoltare și 

de învățământ reprezentative, autorități publice, asociații profesionale și alte organizaii având rol de 
catalizator, în scopul crearii și perfecționarii relațiilor de colaborare pentru dezvoltarea și 
implementarea conceptului nZEB în România. 

Alte acțiuni 

20.04.2016:  
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat împreună cu Consiliul 
Mondial al Clădirilor Verzi (WGBC) un Memorandum of Understanding 
 

Obiectiv: să contribuie la dezvoltarea durabilă a clădirilor, cu accent pe eficiența energetică și 
a resurselor, precum și pe reducerea emisiilor de carbon. BERD este dispusă să asigure 
fonduri pentru investiții în acest domeniu și iși propune să atingă în 2020 un procentaj de 
40% în finanțări verzi din totalul anual al investițiilor.  

http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
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PROBLEME MAJORE IDENTIFICATE ÎN BUNA 

DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND 

EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI 
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 27.04.2016: Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse 

Regenerabile din România (PATRES) a inițiat campania “Stopați falimentul 

verde!”, în esență o acţiune de Protest, la care s-au raliat 200 de producători de 

energie din acest sector, din cauza faptului că subvențiile au fost micșorate și 

piața certificatelor verzi și a energiei a fost distorsionată. 

Cadrul legislativ 

 Strategia energetică a României încă nu este elaborată. Ministerul Energiei a 

lansat astăzi, pe 27 aprilie, licitaţia pentru contractarea de “Servicii de consultanţă 

de specialitate privind modelarea şi analiza cantitativă a datelor, în vederea 

elaborării Strategiei Energetice a României pentru intervalul 2016-2030, cu 

perspectiva anului 2050”. 

 Legile121/2004 ȘI 372/2005  nu sunt corelate, generând confuzii. Unele măsuri 

nu pot fi implementate. Lipsesc Norme clare de aplicare. Baze de date relevante 

sunt incomplete sau lipsesc. Sistemul de verificare a calității este deficitar. 

 Întârzieri mari în aplicarea Directivelor Europene 
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 Forța de muncă cu calificare corespunzătoare este insuficientă, atât la nivel de 

experți cât și la nivel de tehnicieni și muncitori.  

 Educația cetățenilor de orice vârstă în spiritul economiei de energie și a 

diminuării risipei este la cel mai scăzut nivel din EU. Implicarea cetățenilor în 

acțiuni concrete de diminuare a risipei este nesemnificativă. 

 “Sărăcia energetică” a populației și mecanismele de subvenționare ineficiente 

conduc la cheltuirea unor sume imense de bani cu rezultate minore.   

 Lipsa monitorizării rezultatelor și lipsa transparenței în modul de desfășurare a 

licitațiilor publice reduc încrederea populației în programele de modernizare 

energetică. 

…..... 

Cadrul general 
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 Dialogul reprezentanților administrației publice cu 

societatea civilă, inclusiv asociațiile profesionale, 

este imperios necesar !!! 

 Trebuie promovate tehnologiile de calitate, existente 

în România, care nu sunt neaparat cele mai ieftine ca 

investiție inițială dar cu certitudine asigura eficiență 

economică pe durata de viață a clădirilor !!! 



Vă mulțumesc pentru atenție! 
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