
 www.fit-to-nzeb.com Acest proiect a primit finanțare din partea Programului 
Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 în temeiul acordului de grant nr. 754059 

Studiu de caz privind renovarea energetică  
la nivel nZEB utilizând principiile Casei Pasive 

 Horia Petran, Szabolcs Varga  

 Cluster Pro-nZEB 
INCD URBAN-INCERC 
The Building Knowledge Hub – Romania 
Bucharest, Sos. Pantelimon 266 | www.incd.ro 

A XIII-a Conferință Națională a AAECR 
PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR – Exigențe vechi și noi impuse de EPBD 3. 

Universitatea Transilvania din Brașov, Aula Sergiu T. Chiriacescu | 17-18 aprilie 2019 

http://www.incd.ro/


 www.fit-to-nzeb.com 
Acest proiect a primit finanțare din partea Programului 
Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 în temeiul acordului de grant nr. 754059 

nZEB: Provocările implementării 
Principalele obstacole: 
 Mobilizarea investițiilor necesare, 
 Integrarea optimă a tehnologiilor adecvate pentru construirea și/sau 

renovarea clădirilor la nivel nZEB,  
 Decalajele de calificare a forței de muncă în sectorul construcțiilor  
 cursurile de calificare și schemele de formare profesională actuale  
sunt în general nesatisfăcătoare și nu sunt dezvoltate insuficient pentru  
a face față provocării dată de implementarea efectivă a nZEB.  

Horia Petran 
Conferința AAECR – Brașov  | 17 mai 2019 



 www.fit-to-nzeb.com Acest proiect a primit finanțare din partea Programului 
Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 în temeiul acordului de grant nr. 754059 

Eficiența economică  costul total minim 

• Bilanț între cheltuielile de investiție și cheltuielile de exploatare 
• Investițiile ridicate nu se justifică întotdeauna dpdv economic 
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Cheltuieli cu energia 
 
Alte cheltuieli de construcții 
Cheltuieli cu întreținere și reparații 
Cheltuieli de investiție pentru instalații și echipamente 
Cheltuieli de investiție pentru anvelopa clădirii 
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Fit-to-NZEB: Provocări 

© EnEffect 

Atingerea obiectivelor 2020 și 2030 
privind energia și clima  

reprezintă o provocare majoră  

Includerea instruirii privind  
soluțiile inteligente de EE și SRE  

în renovarea clădirilor 

 

Accesibilitatea și calitatea 
programelor de formare profesională 

Creșterea numărului de specialiști 
în construcții la toate nivelurile 

SECTORUL CONSTRUCȚIILOR TREBUIE SĂ FIE GATA SĂ 
REALIZEZE LUCRĂRI DE RENOVARE LA UN NIVEL ÎNALT 

DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ   nZEB 

 © Horia Petran | INCD URBAN-INCERC 
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Fit-to-NZEB: Obiective 
 Elaborare set de competențe tehnice, cerute de 
soluțiile EE și SRE în renovarea clădirilor.  

 Dezvoltare noi programe de instruire în concor-
danță cu setul de cerințe tehnice elaborat.  

 Revizuire planuri naționale de educație în 
profesiile relevante din domeniu și propunerea 
schimbărilor necesare.  

 Pregătire și certificare a unui număr suficient 
de formatori.  

 Susținere și monitorizare a primelor cursuri din 
noile programe, la fiecare nivel de studiu 

 © Horia Petran | INCD URBAN-INCERC 

© EnEffect 
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Fit-to-NZEB: Curriculum 
1) Pentru instituții de învățământ superior (CNC/EQF 6-7):                    

60 h (30 h teorie și 30 h seminar) 
2) Pentru licee filiera tehnologică, calificarea profesională       

(CNC/EQF 3-5):  
- “Construcții” - 60 h (24 h teorie și 36 h lecții practice) 
- “Inginerie electrică și sectorul energetic” - 36 h (12 h teorie 

          și 24 h lecții practice) 
3) Pentru centrele de formare profesională adulți (CNC/EQF 2-5):   
      12/16/40 h (in centre de formare sau pe șaniter) 
         - Anvelopa clădirii, 
         - Instalații aferente clădirii © EFdeN  

 © Horia Petran | INCD URBAN-INCERC 
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Renovare 
energetică 

nZEB 

Bazele Fizicii Clădirilor  
 Principii Casa Pasivă 

Optimizarea 
aporturilor 

solare 

Anvelopa clădirii 
 Izolare termică 
 Minimiz. punți termice 
 Ferestre performante 

Confort, sănătate și Securitate 
(incl. IAQ) 
- Confort vara / strategii de răcire pasivă 
- Securitatea la foc 

Etanșeitate la aer, 
transfer de 

umiditate și vapori, 
rezistență la vânt  

Instalații ale clădirii 
 Vent. Mec. Recup. Căldură 
 Încălzire și Răcire 
 ACM 
 Reglare și automatizare  
 Iluminat 

SRE 
 Stocarea energiei 

F2NZEB: Rezultate ale învățarii 
Conservare clădiri 

istorice 
Planificare și instru-
mente de proiectare  

Plan de renovare 
pas-cu-pas 

Obținerea de 
rezultate măsurabile  

Politici de 
eficiență 

energetică și 
renovarea 
clădirilor  

Implicare 
părți 

interesate  

Managementul proiectului 
Asigurarea calității 

Ecologie și 
Sustenabilitate 

Eficiența 
economică  

Comunități NZEB 
 Producere distribuită de 
energie și manag. energ.  
 Cooperative energetice 

Renovare 
energetică 

nZEB 
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Fit-to-NZEB: Impact așteptat 
Programe de 

învățământ și de 
formare profesională 

pentru renovarea 
energetică majoră a 

clădirilor 

Creșterea numărului 
de profesioniști 

calificați (specialiști 
în proiectare și în 

execuție) 

Accelerarea renovării 
energetice a clădirilor 

existente 

Calitate ridicată a 
clădirilor renovate 

© Passive House Academy 

 © Horia Petran | INCD URBAN-INCERC 
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 Proiect pilot – unul dintre reperele dezvoltării 
energiei solare în anii '80 în România, 

 Construită în 1977-1978 în Câmpina – o 
clădire experimentală utilizând tehnologii 
solare inovatoare pentru prepararea ACM și 
încălzirea spațiului (activ și pasiv). 

 Actual – în stare avansată de degradare 

 Intenție de modernizare la nivel nZEB + 
materiale și tehnologii ‘verzi’) 

 ? € 

 Renovare  concept & soluții, 

 ‘Standarde’  nZEB & EnerPHit 

Casa Solară Experimentală #1 – Câmpina 
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Principii pentru Casa Pasivă și nZEB 

© EnEffect 
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Niveluri de performanță NZEB - EnerPHit 

© EnEffect 

Indicator de performanță U.M Val. limită cădiri de 
locuit individuale 

Val. limită 
birouri 

Consum energie primară kWhEP/m²an < 111 < 57 
Emisii CO2  kg/m²an < 30 < 15 
Contribuție SRE % > 10 > 10 

Cerințe nZEB (clădiri noi) 
Criteriu U.M Valoare 

Valoare U pentru termoizolare la exterior W/m²K < 0,15 
Valoare U pentru termoizolare la interior W/m²K < 0,35 

Valoare U pentru ferestre (montat)  
W/m²K < 0,85 
W/m²K < 1,00 
W/m²K < 1,10 

Aporturi solare - vitraj (Ug – g*1,6) W/m²K ≤ 0 
Aporturi solare – sezon răcire kWh/m²a < 100 
Eficiență recuperare a căldurii (min.) % 75 

Criteriu U.M. Valoare 
Necesar încălzire spații kWh/m²a < 25 
Necesar răcire și dezumidificare kWh/m²a Def. PH 

Cerințe EnerPHit - metoda componentelor de clădire 

Cerințe EnerPHit - metoda necesarului de energie 

Indicator de performanță U.M Valoare 
Necesar EP încălzire kWhEP/m²an < 153 
Valoare U – perete exterior W/m²K < 0,56 
Valoare U – ferestre (produs) W/m²K < 1,30 
Valoare U – planșeu peste ultimul nivel W/m²K < 0,20 
Valoare U – planșeu peste subsol W/m²K < 0,35 

Cerințe minime (renovare majoră) 



Plan Parter 

inițial 

propus 



Plan Etaj 

inițial propus 
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Modele de simulare abordate 

Model 1 
Pod neîncălzit 

Model 2 
Mansardă încălzită 
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Pachete de măsuri de renovare energetică 

Componentă clădire / sistem U.M. Variante renovare - Model 1 Variante renovare - Model 2 
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Grosime termoizolație – Pereți exteriori mm 100 150 300 300 300 100 150 300 300 300 
Grosime termoizolație – Perete înclinat (pod)  mm - - - - - 200 300 400 400 400 
Grosime termoizolație – Perete înclinat (înc.)  mm 200 300 400 400 400 - - - - - 
Grosime termoizolație – Planșeu sub pod  mm 200 300 400 400 400 - - - - - 
Grosime termoizolație – Planșeu peste subsol  mm 80 150 200 200 200 80 150 200 200 200 
Valoare U – ferestre (medie, montat) W/m²K 1,61 1,23 0,77 0,77 0,77 1,61 1,23 0,77 0,77 0,77 
Valoare g – vitraj (medie) - 0,65 0,55 0,5 0,5 0,5 0,65 0,55 0,5 0,5 0,5 
Sistem de ventilare type Nat Nat HR HR HR Nat Nat HR HR HR 
Eficiența de recuperare a căldurii % - - 71,3 83,7 83,7 - - 71,3 83,7 83,7 
Aria captatoare solare montate m² - - - 8 8 - - - 8 8 
Aria panouri fotovoltaice montate m² - - - - 53 - - - - 53 
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Bilanț energetic – încălzirea spațiilor   [kWh/m²an] 

Clădire existentă Renovare ‘clasică‘ Renovare intermediară EnerPHit 

 
 

   
 

Non-useful heat gains External wall - Ambient   
Floor slab / Basement ceiling Windows
solar heat gains internal heat gains  

392,8

11,0
21,3

63,4

43,8

32,3

148,5

137,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-c
om

po
ne

nt
s

[k
W

h/
(m

²a
)] 

   
.

110,6

11,0

16,1

48,8

22,4

13,0

19,2

34,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-c
om

po
ne

nt
s

[k
W

h/
(m

²a
)] 

   
.

54,6

11,0

13,6

15,5

17,1

8,7

13,2

24,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-c
om

po
ne

nt
s

[k
W

h/
(m

²a
)] 

   
.

26,9

11,0

12,9

9,5

10,7

6,9

10,0

13,3

0

10

20

30

40

50

60

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-c
om

po
ne

nt
s

[k
W

h/
(m

²a
)] 

   
.

392,8

11,0
21,3

63,4

43,8

32,3

148,5

137,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-
co

m
po

ne
nt

s
[k

W
h/

(m
²a

)]
   

 .

110,6

11,0
16,1

48,8

22,4
13,0
19,2

34,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-
co

m
po

ne
nt

s
[k

W
h/

(m
²a

)]
   

 .

54,6

11,0
13,6

15,5
17,1
8,7
13,2
24,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-
co

m
po

ne
nt

s
[k

W
h/

(m
²a

)]
   

 .

26,9
11,0
12,9

9,5
10,7
6,9
10,0
13,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Losses Gains

H
ea

tin
g 

de
m

an
d 

-
co

m
po

ne
nt

s
[k

W
h/

(m
²a

)]
   

 .

 
 

   
 

     Roof/Ceiling - Ambient
    Ventilation
    heating demand



 www.fit-to-nzeb.com Acest proiect a primit finanțare din partea Programului 
Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 în temeiul acordului de grant nr. 754059 

Consum energie finală (NR - total și pe utilități) 
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Indicatori de performanță energetică ( nZEB) 

Rezultate U.M. 
Variante renovare - Model 1 Variante renovare - Model 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Necesar energie finală NR – Încălzire  kWh/m²an 401 69,7 32,2 15,1 15,1 1,9 340 73,2 31,3 14,9 14,9 5,1 
Necesar energie finală NR – Răcire kWh/m²an - 1,4 3,6 3,0 3,0 0,4 - 1,7 4,2 3,5 3,5 1,2 
Necesar energie finală NR – Ventilare  kWh/m²an - - 4,3 3,8 3,8 0,5 - - 4,5 3,9 3,9 1,3 
Necesar energie finală NR – ACM kWh/m²an 33,6 33,6 33,6 33,6 8,6 1,1 30,6 30,6 30,6 30,6 9,8 3,4 
Necesar energie finală NR – Iluminat  kWh/m²an 7,8 7,8 2,1 1,1 1,1 0,1 8,0 8,0 2,1 1,2 1,2 0,4 
Necesar energie finală NR – Aparate kWh/m²an 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 1,9 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 5,0 
Necesar EP EPB – TOTAL kWh/m²an 1159 295 199 148 108 108 993 297 190 142 108 108 
Necesar EP – Încălzire Neregenerabil kWh/m²an 1050 183 84,3 39,6 39,6 5,0 892 192 81,9 39,1 39,1 13,5 
Necesar EP EPB – Regenerabil kWh/m²an - - - - 25,0 97,3 - - - - 20,8 78,0 
Necesar EP EPB – Neregenerabil kWh/m²an 1159 295 199 148 82,7 10,5 993 297 190 142 87,2 30,0 
Total Emisii CO2 kgCO2/m²an 132 33,7 22,7 16,9 9,4 1,2 113 33,9 21,7 16,2 10,0 3,4 
% Contribuție Regenerabil % din EP - - - - 21,1 84,3 - - - - 17,9 68,4 
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Costuri de investiție pentru renovare energetică 
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Costuri totale actualizate (20 ani) – comparație 
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Costuri totale actualizate (20 ani) incl. reabilitare 
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CTA (20 ani, val. rezid. = 0) - incl. reabilitare 
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Concluzii 

• Nivelurile de performanță pentru Casa Pasivă (renovare) și nZEB stabilite pentru 
locuințele nou construite pot fi atinse în condiții de eficiență a costurilor (20 de ani): 
• EnerPHit: necesar de încălzire 24,7...25 kWh/m²an, EP total neregenerabil (EPB) = 

107,7...108,0 kWh/m²an (Varianta 4), 
• Cerințe naționale: varianta clasică de renovare (2) respectă cerințele termice minime 

(performanțe pentru anvelopa clădirii), dar nu îndeplinește criteriul pentru energia 
primară neregenerabilă pentru încălzire (<153 kWh/m²an)  sistem ventilare 
mecanică cu recuperarea căldurii + sursă de energie cu un factor PE mai scăzut, 

• Nivelurile nZEB pentru case sunt atinse pentru variantele 5 și 6. Cerințele stabilite 
pentru clădirile noi de birouri nu sunt îndeplinite nici în varianta EnerPHit+ST+PV (6). 
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Concluzii 

• Costuri de investiție: 
• 2-Renovare moderată (cerințe minime):  34.860 ... 37.725 EUR 
• 3-Renovare intermediară: 47.200 ... 51.800 EUR 
• 4-EnerPHit:  61.200 ... 67.450 EUR 
• 5-EnerPHit + Solar termic: 64.400 ... 70.650 EUR 
• 6-EnerPHit + ST + PV: 77.200 ... 83.450 EUR 
 + 62.000 ... 69.000 EUR 

• Oportunitate de finanțare? 
• Model experimental – monitorizare – demonstrare 



Acest proiect a primit finanțare din partea Programului 
Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 în temeiul acordului de grant nr. 649810  www.train-to-nzeb.com 

Horia Petran 

Cluster Pro-nZEB 
INCD URBAN-INCERC 
The Bui lding  Knowledge Hub – Romania  
Bucharest,  Șos .  Pantel imon  266 
hp@incerc2004.ro  

Vă mulțumesc! 

The Building Knowledge 
HUB Romania 
The Building Knowledge 
HUB Romania (@TrainToNZEB) 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European 
Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 
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