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Întrebări și probleme iscate de legi/normative:

1. Ce surse de energie regenerabilă se pot lua în considerare la 
evaluarea performanței nZEB?

2. Factorii de conversie în energie primară și cei de emisie CO2
nu sunt consecvent/corect folosiți la nivel 
național/internațional.

3. Texte neclare/contradictorii/incomplete in Legea 372.

4. Sunt repartitoarele de costuri în condominii o soluție 
pentru creșterea PEC?
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1. Definiția nZEB din EPBD 2010/31/UE – Art. 2 

19.11.2021

…. adică ȘI ORICE ALTĂ SURSĂ care nu este la fața locului (în perimetrul unde este amplasată clădirea) sau 
în apropierea acestuia. 

EN

RO
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EN ISO 52000 – 1 /2017
Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment

(Mc001 revizuită, nepublicată)

• 9.5 Assessment boundary and perimeters

19.11.2021

la fața locului (regen.)
în apropiere (regen+neregen.)
la distanță (regen.+neregen.)

!!!”în apropiere”: în general, CET cu producție de energie 
termică/frig și energie electrică de medie/joasă tensiune 4



Legea 372/2005-2020

19.11.2021

q Dicționarul  și gramatica limbii române ne spun că ORICE SURSĂ DE ENERGIE 
REGENERABILĂ, indiferent de amplasare, este de luat în considerare la îndeplinirea 
criteriului ”cota de energie regenerabilă de 30% din energia primară totală”. 
Specificarea distanței de 30 km este inutilă și nici nu servește cerințelor ecologice ale vreunei 
localități. 

q Energia regenerabilă din S.E.N. este eligibilă în calculul criteriului ”cota de energie 
regenerabilă de 30% din energia primară totală”. Mc001 revizuită prevede această 
eligibilitate.
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2. Coeficienți de emisie folosiți în România
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Convenția Primarilor

La nivelul anului 2020, media pe România:

BERD 0.451 kg CO2/kWhen.el.finală

0.213 kg CO2/kWhen.el.finală

Mc001 revizuită 2021, raportat la 2019

0.107 kg CO2/kWhen.primară din en.el.

= 0.267 kg CO2/kWhen.el.finală x 2.5 kWhen.primară/kWhen.el.finală

Etichetele producătorilor de energie electrică - 2020

6

Cat de coerente sunt ra
portările

 României privind emisiile de CO2?



OM 386/2016
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Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]
I 31-Dec-20 83.0 13.8 57.0 9.0 89.0 13.9 110.0 17.0
II 31-Dec-20 86.0 14.1 62.0 9.7 93.0 14.4 119.0 18.3
III 31-Dec-20 86.0 13.8 66.0 10.1 95.0 14.5 125.0 18.9
IV 31-Dec-20 87.0 13.7 71.0 10.8 98.0 14.7 134.0 20.0
V 31-Dec-20 88.6 13.7 76.4 11.5 101.2 15.0 141.2 20.9

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]
I 31-Dec-20 143.0 22.7 82.0 12.7 103.0 16.1 87.0 14.0
II 31-Dec-20 150.0 23.5 86.0 13.2 114.0 17.6 93.0 14.8
III 31-Dec-20 153.0 23.6 89.0 13.6 123.0 18.7 96.0 15.0
IV 31-Dec-20 158.0 24.0 91.9 13.9 134.0 20.1 101.0 15.5
V 31-Dec-20 163.0 24.4 95.7 14.3 145.1 21.5 105.2 15.9

Clădiri de locuit colective Clădiri de locuit 
individuale

Clădiri destinate 
turismului

Zona 
climatică Orizont

Clădiri de birouri Clădiri destinate 
învățământului

Spații comerciale Clădiri destinate 
activităților sportive

Zona 
climatică Orizont

Clădiri destinate 
sistemului sanitar

Mc001 revizuită 2021

OM 2641/2017
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Avem nevoie de consecvență !
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3. Legea 372/2005,2020 – art. 3 -8

Art 3: Definiții mai puțin clare: 
§ 1. clădire – energia utilizata pentru reglarea climatului interior (ocupare umană?? sau pentru orice utilizare, de ex. 

depozite frigorifice, grajd de cai, ferme avicole, hale de producție automatizată etc)
§ 2. PEC - energia calculată conform metodologiei ….pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală (?) a clădirii
§ 13. anvelopa clădirii – spațiu încălzit (răcit nu??) la un nivel de confort (definit de ??) corespunzător ( pentru cine??)
§ 15. nZEB -….. minim 30% energie regenerabilă din energia primară totală (vezi punctul 1 al prezentării)

Metodologia de calcul a PEC revizuită  - are termen 12 luni (de la data 23.09.2020)
Art. 6: 
PEC, calculată în conformitate cu metodologia ... este exprimată prin clasă energetică, cons. spec. de EP, indice de emisii, RER
PEC se determină în baza consumului calculat în conformitate cu metodologia de calcul ... sau a consumului real de energie 
(care poate nu este pentru utilizare ”normală”) și reflectă consumul de energie pentru: încălzire/răcire, ACM (?), ventilare, 
iluminat integrat (veiozele nu contează!), alte sisteme tehnice ale clădirii (echipamente frigorifice, cuptoare de pâine, mașini 
de țesut etc?)

Art. 7: cerințe minime de PEC pentru clădiri noi / existente (renovate??)
Cerințele (minime) de PEC – asigură condiții de climat interior confortabil și sănătos (pentru cine?); 
DAR nu se aplică la .....ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie 
(depozite de furaje/cartofi...?)



3. Legea 372/2005,2020 – art. 10
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Adică nivel minim nZEB! 

Și la ce moment se concepe 
nivelul minim nZEB??

Necesar RAPORT DE 
CONFORMARE nZEB încă de 
la solicitarea  Autorizației de 
construire, ca o confirmare a 
potențialului la nivel de 
proiect.

La recepția clădirii este prea 
târziu!
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Nu contează amplasarea, orientarea 
sau funcțiunea??

Superficialitatea pornește de la lege!
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4. Sunt repartitoarele de costuri în condominii o soluție pentru 
creșterea PEC?

Poate!....

dacă se încearcă un mod de calcul care să îmbine criteriul suprafața încălzită proprietate individuală și cota indiviza din 
proprietate comună cu cota de consum indicată de repartitor. După exemplul altor țări. La noi, OM MAI 343/2010. Nu am 
învățat nimic între timp? Sunt blocuri care refuză să mai ia în considerare citirile repartitoarelor sau închid vanele de 
alimentare toamna/primăvara.

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/mbic_guidelines20170123_en.pdf

Cele 3 firme care se ocupă de instalarea și citirea de la distanță a repartitoarelor de costuri din București încasează lunar 2-
3.000.000 lei (6000 blocuri, 10-15 lei/apt/lună + 80 lei/repartitor instalarea). 

Cum ar progresa reabilitarea/modernizarea rețelei de termoficare din București cu aceste sume?

Rolul repartitoarelor de costuri este să reducă RISIPA datorată neglijenței utilizatorilor. Când căldura furnizată nu este 
suficientă pentru confort, ce reprezintă RISIPA ?!

...și care este rostul/destinația amenzilor?

LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 
325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru 
completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/mbic_guidelines20170123_en.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154729
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234801
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459


Ce se intâmplă în piața imobiliară:

• Nici dezvoltatorii imobiliari, nici autoritățile locale nu înțeleg și nu sunt instruiți/ghidați 
cu ce au de făcut. Fiecare cum se descurcă!

• Ce se va întâmpla cu clădirile care se construiesc ACUM fără să fie constatate al recepție 
ca minim nZEB?

• Auditorii energetici vor trebui să aplice o metodologie de calcul care diferă într-o 
oarecare măsură de ceea ce aplică acum, iar conformarea nZEB după OM 386/2016 (în 
vigoare) diferă de Mc001 revizuită 2021 (neaprobată încă).

• Se iau decizii care afectează piața imobiliară fără consultarea actorilor din piață.
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Vă mulțumesc 

pentru atenție!
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