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1. sEttINg thE stAgE

the building stock is responsible for a large share of greenhouse gas emissions (ghg) 
in the European union.  Major emission reductions can be achieved through changes 
in this sector and the building sector is crucial to achieving Eu reduction targets. With 
more than one quarter of the 2050s building stock still to be built, a large amount of 
ghg emissions are not yet accounted for. to meet the Eu’s ambitious reduction targets, 
the energy consumption of these future buildings needs to be close to zero, which 
makes finding and agreeing on an Eu-wide definition or guidelines for “nearly Zero-
Energy buildings” (nZEb) essential in the effort to reduce domestic greenhouse gases to 
80% of 1990 levels by 2050.

the recast of the Energy performance of buildings directive (Epbd) introduced, in Article 9, “nearly Zero-
Energy buildings” (nZEbs) as a future requirement to be implemented from 2019 onwards for public 
buildings and from 2021 onwards for all new buildings. the Epbd defines a nearly Zero-Energy building 
as follows: [A nearly Zero-Energy building is a] “building that has a very high energy performance… [ ]. 
the nearly zero or very low amount of energy required should to a very significant extent be covered by 
energy from renewable sources, including renewable energy produced on-site or nearby”.

Acknowledging the variety in building culture, climate and methodological approaches throughout the 
Eu, the Epbd does not prescribe a uniform approach for implementing nearly Zero-Energy buildings 
(nZEbs) and each Eu Member state has to elaborate its own nZEb definition. the Epbd also requires Eu 
Member states to draw up specifically designed national plans for implementing nZEbs which reflect 
national, regional or local conditions. the national plans will have to translate the concept of nearly Zero-
Energy building into practical and applicable measures and definitions to steadily increase the number 
of nearly Zero-Energy buildings. Eu Member states are required to present their nZEb definition and 
roadmaps to the European commission by 2013. 

so far the nZEb criteria as defined in the Epbd are of a very qualitative nature with much room left 
for interpretation and way of execution. Indeed, there is little guidance for Member states on how to 
concretely implement the directive and on how to define and realise nearly Zero-Energy buildings. 
therefore a more concrete and clear definition of nZEb needs to be formulated which includes common 
principles and methods that can be taken into account by Eu Member states for elaborating effective, 
practical and well thought-out nearly Zero-Energy buildings.

the aim of this study is to actively support this elaboration process in Romania by providing a technical 
and economic analysis for developing an ambitious yet affordable nZEb definition and implementation 
plan. starting from country data on current construction practices, economic situation conditions and 
existing policies, different technological options are simulated for improving the energy performance 
of offices and single- and multi-family buildings. We have evaluated the economic implications of the 
various options and offer recommendations for an implementation plan.     
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I INtROducERE
clădirile sunt responsabile pentru cea mai mare parte a consumului de energie din România, după cum 
ilustrează figura de mai jos. sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar (birouri, spații comerciale şi alte clădiri 
nerezidenţiale) reprezintă împreună 46% din consumul total de energie la nivel naţional.

Figura 1 - Defalcarea consumului de energie din România în funcţie de utilizarea finală (sursa - 
ODYSSEE1)

Într-un moment în care preocupările ecologice, economice şi sociale devin tot mai importante, de la 
impactul schimbărilor climatice, securitatea energetică şi epuizarea resurselor la accesibilitatea financiară 
pentru industrie şi consumatori deopotrivă, reducerea consumului de energie în sectorul imobiliar a 
devenit o chestiune de importanţă strategică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. pe lângă 
eforturile de a construi clădiri noi cu cerinţe energetice reduse sau fără cerinţe energetice, este esenţială 
abordarea nivelurilor ridicate de consum ale clădirilor existente.

Ţinând seama de toate aceste preocupări strategice, politica uE de abordare a consumului energetic al 
clădirilor a fost consolidată în ultimii ani, în primul rând prin reformarea directivei privind performanţa 
energetică a clădirilor - Epbd, (dIREctIVA 2010/31/uE2) în 2010, iar mai recent prin noua directivă privind 
eficienţa energetică - EEd (dIREctIVA 2012/27/uE3), care a înlocuit în 2012 vechile directive privind 
serviciile energetice şi cogenerarea. toate aceste cerinţe, dar şi altele, cum ar fi necesitatea de a avea în 
vedere instalarea unor tehnologii de energie regenerabilă în clădirile noi şi în clădirile care fac obiectul 
unor renovări majore, prevăzute de directiva privind energia din surse regenerabile (dIREctIVA 2009/28/
cE4), oferă un cadru în care statele membre trebuie să implementeze măsuri de politici menite să reducă 
consumul de energie, în special în sectorul imobiliar.

În concordanţă cu cerinţele directivei privind eficienţa energetică (articolul 4), acest document prezintă o 
propunere de strategie pentru renovarea fondului imobiliar din România. strategia foloseşte metodologia 
expusă în „ghidul bpIE de elaborare a strategiilor pentru renovarea energetică a clădirilor5”, publicat în 
februarie 2013, îndeosebi abordarea în 5 etape ilustrată în figura 2 de mai jos.

1http://www.odyssee-indicators.org/publications/pdf/romania_nr.pdf http://www.odyssee-indicators.org/publications/pdf/romania_nr.pdf 
2http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0021_en.htm
3http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm 
4http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=Oj:l:2009:140:0016:0062:en:pdf
5http://bpie.eu/renovation_strategy.html

            

      
     

     
    pARtEA I

          O stRAtEgIE pENtRu 
         RENOVAREA ENERgEtIcA 

         EfIcIENtA A fONduluI dE 
         clAdIRI dIN ROMANIA



8 |  RENOVAREA ROMÂNIEI 

Figura 2 – O abordare pas cu pas, în cinci etape, pentru elaborarea strategiei de renovare (sursa: 
BPIE)

ETAPA 1 •	 Identificarea principalelor părţi interesate
•	 Identificarea surselor de informaţii

ETAPA 2 •	 caracterizarea fondului imobiliar
•	 Evaluarea economică a potenţialului renovărilor
•	 cuantificarea cerinţelor de investiţii

ETAPA 3 •	 Evaluarea detaliată a obstacolelor
•	 dezvoltarea unui pachet de politici cuprinzătoare

ETAPA 4 •	 proiectul strategiei de renovare
•	 consultare pe marginea proiectului de strategie

ETAPA 5 •	 publicarea strategiei finale
•	 Iniţierea procesului de implementare a politicilor
•	 stabilirea procesului de monitorizare şi evaluare 
•	 Revizuirea şi actualizarea strategiei la intervale de 3 ani

II scOpul pREZENtEI stRAtEgII

RENOVAREA ROMÂNIEI este un document elaborat pentru a sprijini guvernul României în îndeplin-
irea angajamentelor sale legate de articolul 4 al directivei EEd, intitulat „Renovarea clădirilor”. directiva 
solicită tuturor statelor membre să publice strategiile lor de renovare a clădirilor până la 30 aprilie 2014. 
În acelaşi timp, strategia a fost concepută pentru a stimula dezbaterile între părţile interesate, pentru a se 
ajunge la un consens larg privind viitoarea direcţie a politicilor şi iniţiativelor care vizează performanţele 
energetice ale clădirilor din România. RENOVAREA ROMÂNIEI se doreşte a fi o oportunitate pentru a în-
curaja guvernul şi alte părţi interesate să adopte atitudinea ambiţioasă adecvată în vederea îmbunătăţirii 
calităţii spaţiilor locative şi a spaţiilor de lucru din ţară, pentru a asigura avantaje imediate şi pe termen 
lung pentru cetăţenii români şi pentru a susţine economia.

pentru a ilustra amploarea acestei abordări ambiţioase, strategia prezentată aici propune renovarea sau 
restaurarea tuturor locuinţelor, clădirilor agricole, spaţiilor de lucru, spitalelor, fabricilor, spaţiilor comer-
ciale şi a multor altor tipuri de clădiri la standarde înalte de performanţă energetică până în anul 2050. 
Recunoaştem că aceasta este o provocare majoră şi un angajament la fel de important. totuşi, credem că 
este în interesul şi spre binele întregii naţiuni, deoarece:
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•	 se vor crea locuri de muncă, de care avem atâta nevoie acum şi în deceniile care vor urma;
•	 se vor îmbunătăţi condiţiile de viaţă din locuinţele şi din spaţiile de lucru din România;
•	 se va reduce dependenţa de furnizorii externi de energie;
•	 se vor utiliza în mod optim resursele naturale şi capitalul uman bine pregătit din România, iar în acest 

context;
•	 se va oferi României un fond imobiliar modern şi eficient, adecvat secolului XXI şi anilor care vor 

urma.

pentru a ilustra nivelul acestei ambiţioase iniţiative, considerăm că o reducere a emisiilor de cO2 ale 
clădirilor cu până la 80% până în 2050 (comparativ cu 2010) este realizabilă şi de dorit. Aceasta poate fi 
obţinută printr-o combinaţie de măsuri de eficienţă energetică şi printr-o implementare la scară largă a 
resurselor de energie regenerabilă în şi pe clădiri.

Reducerea cu 80% a emisiilor de cO2 este o ţintă ambiţioasă, care nu poate fi atinsă într-o singură etapă. 
de aceea, abordarea adoptată de RENOVAREA ROMÂNIEI este o abordare pas cu pas, cu trei etape-
cheie:
•	 EtApA 1 - prioritatea este stabilirea condiţiilor prin care renovările extinse, care determină o reducere 

cu cel puţin 60%, să devină o normă în decurs de 5 ani.
•	 EtApA 2 - dezvoltarea tehnologică va oferi apoi mijloacele pentru atingerea unei reduceri cu 80 100% 

a consumului energetic (adică până la niveluri de cerinţe energetice nete egale cu zero), într-un mod 
extrem de rentabil, ca standard al renovărilor, în decurs de aproximativ 10 ani.

•	 EtApA 3 - ulterior, renovarea clădirilor pentru a se ajunge la un raport energetic pozitiv va fi realistă, 
practică şi rentabilă în decurs de 20 de ani.

România are un patrimoniu important de clădiri din perioada comunistă care nu mai sunt adecvate 
scopului propus. RENOVAREA ROMÂNIEI va aborda acest patrimoniu istoric şi va oferi României un fond 
imobiliar de care toţi cetăţenii să poată fi mândri.

III  cONtEXtul dE pOlItIcI
EuROpENE
Având o contribuţie semnificativă la consumul energetic al uE, la utilizarea resurselor şi la emisiile de di-
oxid de carbon, sectorul imobiliar face obiectul multor politici, strategii şi obiective pe termen lung care 
caută să-i reducă impactul negativ. Obiectivele mai ample, de protecţie a mediului, au fost formulate prin 
aşa-numitele ţinte „20-20-20”, care reprezintă un set de trei obiective-cheie pentru anul 2020:
•	 O reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din uE în raport cu nivelurile din 1990;
•	 creşterea la 20% a cotei consumului în uE de energie produsă din surse regenerabile;
•	 O îmbunătăţire cu 20% a eficienţei energetice în uE.

Într-o perspectivă mai îndepărtată, uE a stabilit şi un set de obiective pe termen lung în cadrul unor foi 
de parcurs până în anul 2050. În ceea ce priveşte sectorul imobiliar, principalele trei foi de parcurs sunt:
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•	 Foaia	de	parcurs	a	UE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 2050, care identifică necesitatea de a reduce cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon din 
sectorul rezidenţial şi din sectorul serviciilor (denumite colectiv sectorul imobiliar) până în 2050, 
comparativ cu nivelurile din 1990;

•	 Perspectiva	energetică	2050	prevede că „creșterea potenţialului de eficienţă energetică al clădirilor noi 
şi al celor existente este un factor cheie” pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic, 
contribuind în mod semnificativ la scăderea cererii de energie, la sporirea securităţii aprovizionării cu 
energie şi la o mai mare competitivitate;

•	 Foaia	de	parcurs	către	o	Europă	eficientă din punct de vedere energetic identifică sectorul imobiliar 
ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ 
asupra mediului. Realizarea de construcţii mai bune şi optimizarea utilizării clădirilor în uE ar putea 
scădea cu peste 50% cantitatea de materii prime extrase şi ar putea reduce cu 30% consumul de apă.

Aceste foi de parcurs reprezintă o aspiraţie pe termen lung, care nu este doar dezirabilă din punct de ve-
dere social şi economic, ci şi esenţială din punct de vedere ecologic, în vederea abordării triplei provocări 
reprezentate de schimbările climatice, de securitatea energetică şi de epuizarea resurselor.

Directive europene cu impact asupra sectorului imobiliar

cu un impact mai imediat sunt actualele reglementări şi directive europene referitoare la performanţa 
energetică a fondului de clădiri, sintetizate mai jos.

Figura 3 – Sinteza principalelor directive ale UE şi a articolelor relevante cu impact asupra con-
sumului de energie al clădirilor
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Acestea oferă un cadru comun în care România şi celelalte state membre trebuie să stabilească standarde 
şi niveluri de performanţă în privinţa consumului de energie al clădirilor. În marea lor majoritate, aceste 
reglementări se aplică deopotrivă clădirilor comerciale, celor din sectorul public şi clădirilor rezidenţiale. 
principalele directive sunt:
•	 directiva privind performanţa energetică a clădirilor (Epbd), adoptată iniţial în 2002 şi reformată în 

2010 (2010/31/uE);
•	 directiva privind eficienţa energetică (EEd) 2012/27/uE, adoptată în 2012;
•	 directiva privind energia din surse regenerabile (REd), 2009/28/cE, adoptată în 2009.

principalele prevederi ale directivelor Epbd şi EEd sunt descrise mai detaliat în continuare, dat fiind 
că se referă la reabilitarea durabilă a clădirilor. În ceea ce priveşte directiva referitoare la energia din 
surse regenerabile, principalul aspect relevant pentru sectorul imobiliar este cerinţa de a institui niveluri 
minime de energie din surse regenerabile pentru clădirile noi şi pentru clădirile existente care fac obiectul 
unei renovări majore.

Directiva privinD performanţa energetică a clăDirilor (epBD) - 
principalele preveDeri

prima încercare majoră de instituire a unui cadru european pentru performanţa energetică a clădirilor 
a avut loc în 2002, când Epbd a stabilit o serie de cerinţe pentru statele membre, de la instituirea unor 
scheme de certificare a clădirilor (aşa-numitele certificate de performanţă energetică - Epc) la regimuri 
de inspecţie pentru instalaţiile mari de încălzire şi climatizare, alături de includerea unor standarde de 
performanţă în construcţii. din multe puncte de vedere, Epbd a ridicat pur şi simplu ştacheta în materie 
de standarde în toate statele membre ale uE, pentru o aliniere la cele mai bune performanţe existente. 
de exemplu, danemarca şi Ţările de Jos instituiseră deja sisteme de certificare pentru clădiri, iar Epbd a 
cerut şi celorlalte state membre să introducă mecanisme similare.

deşi directiva Epbd iniţială a însemnat progrese într-o serie de domenii, implementarea ei la nivelul 
statelor membre a fost lentă şi incompletă, iar unele dintre prevederi nu au avut efectul dorit. Acestea 
fiind date, comisia Europeană a lansat în 2009 o revizuire care a condus la directiva reformată introdusă 
în 2010. Epbd conţine acum următoarele prevederi principale:
•	 Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi stabilirea cerinţelor minime 

de performanţă energetică: statele membre trebuie să aplice o metodologie comună de calcul al 
performanţei energetice a clădirilor şi să stabilească cerinţe minime de performanţă energetică la 
niveluri optime din punct de vedere al costurilor, pe baza cadrului metodologic comparativ elaborat 
de comisie.

•	 Cerinţe pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB): de la sfârşitul 
anului 2020, toate clădirile nou construite vor trebui să aibă un consum de energie „aproape egal cu 
zero”, nivelul redus de consum de energie trebuind să provină, „într-o foarte mare măsură”, din surse 
regenerabile. pentru clădirile noi, ocupate şi deţinute de autorităţile publice, aceste cerinţe trebuie 
îndeplinite deja cu doi ani mai devreme, de la sfârşitul anului 2018. În plus, statele membre trebuie 
să elaboreze planuri naţionale în vederea creşterii numărului de nZEb pentru întregul ansamblu al 
fondului de clădiri noi şi existente. Aceste planuri pot include obiective diferenţiate în funcţie de 
categoriile clădirilor.

•	 Cerinţa de a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor existente care fac obiectul unei 
renovări majore: directiva reformată a extins sfera de aplicare a Epbd iniţiale la aproape toate 
clădirile noi şi existente şi a eliminat pragul anterior de 1 000 m2 pentru renovările majore prevăzut 
de Epbd din 2002. Acest prag excludea 72% din fondul imobiliar. Atunci când clădirile existente fac 
obiectul unei „renovări majore”, performanţa lor energetică trebuie îmbunătăţită, pentru a îndeplini 
cerinţele minime de performanţă energetică.
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•	 Sistemele tehnice ale clădirilor: pentru a optimiza utilizarea energiei de către sistemele tehnice ale 
clădirilor, cum ar fi sistemele de încălzire, de ventilaţie, de climatizare (hVAc) şi sistemele de iluminat, 
statele membre trebuie să stabilească cerinţe aplicabile sistemelor în ceea ce priveşte performanţa 
energetică generală, instalarea şi dimensionarea corectă, reglarea şi controlul unor astfel de sisteme 
instalate în clădirile existente. statele membre pot aplica aceste cerinţe referitoare la sisteme şi în 
cazul clădirilor noi.

•	 Stimulente financiare şi bariere de piaţă: statele membre trebuie să revizuiască şi să publice o 
listă cu măsurile/instrumentele existente şi propuse, inclusiv cele de natură financiară, care vizează 
barierele de piaţă şi care caută să îmbunătăţească performanţa energetică a clădirilor şi să sprijine 
tranziţia spre clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

•	 Certificatele de performanţă energetică (EPC): certificatele de performanţă energetică trebuie 
emise pentru toate clădirile, în momentul vânzării sau închirierii acestora, ori pentru clădirile nou 
construite. pentru unele clădiri mai mari, vizitate frecvent de public, aceste certificate trebuie să fie 
afişate într-un loc vizibil publicului. Autorităţile competente responsabile cu implementarea siste-
mului de control trebuie să elaboreze rapoarte anuale privind calitatea Epc.

•	 Inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare: sistemele mai mari de încălzire şi de clima-
tizare trebuie să fie inspectate în mod periodic. Inspecţiile trebuie realizate de experţi cu o califi-
care adecvată, iar proprietarii sau ocupanţii clădirilor trebuie să primească un raport după fiecare 
inspecţie. Raportul trebuie să includă recomandări pentru o îmbunătăţire cu costuri reduse a 
performanţei energetice a sistemelor inspectate.

Directiva privinD eficienţa energetică (eeD) - principalele preveDeri

deşi EEd adoptă o perspectivă mai amplă asupra tuturor utilizărilor finale, nu numai pentru sectorul 
imobiliar, o serie de prevederi sunt special concepute pentru a încuraja renovarea durabilă a clădirilor. 
Acestea includ:
•	 Renovarea clădirilor (articolul 4): toate statele membre trebuie să elaboreze strategii naţionale 

pentru renovarea fondului imobiliar, inclusiv spaţiile comerciale, publice şi rezidenţiale. RENOVAREA 
ROMÂNIEI abordează, în principal, îndeplinirea cerinţelor de la articolul 4, dar şi de la articolul 5, 
prezentate mai jos.

•	 Rolul de exemplu al organismelor publice (articolele 5 şi 6): guvernele naţionale trebuie să ofere 
un exemplu demn de urmat în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţei energetice a fondu-
lui imobiliar administrat, renovând anual 3% din suprafaţa totală a clădirilor deţinute şi ocupate de 
administraţia centrală (articolul 5). În plus, administraţiile de la nivel central trebuie să achiziţioneze 
numai clădiri (dar şi produse şi servicii) cu performanţe înalte de eficienţă energetică (articolul 6).

•	 Contorizarea şi facturarea (articolele 9-12): măsurile care sporesc transparenţa şi acurateţea 
costurilor energetice sunt menite să sensibilizeze proprietarii şi ocupanţii clădirilor cu privire la 
oportunităţile de economisire generate de îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor pe 
care le deţin şi/sau le ocupă.
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Figure 2: Distribution of residential floor area by building type and urbanisation

Figure 3: Distribution of non-residential floor area by building type

New construction rates are generally higher in the non-residential sector. data about new construction 
per building type category is hard to find. In the residential sector the average new construction rate is 
about 0.64%6. It is not possible to give precise new construction rates per sub-types of buildings. therefore 
we can only indicate trends and refer to the average construction rate within the building sector (below 
or above average). this indication might be misleading, since the rate depends on the denominator, e.g. 
there might be many houses built in the rural area but the rate may appear below average because the 
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*) low standard means  low concern for internal comfort and simple hVAc systems (e.g. natural ventilation).  high standard means high internal 
comfort (no overheating), typically achieved by central hVAc-systems.

6 based on data from Romanian National statistics Institute 2005-2011, www.insse.ro
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6discursul inaugural cu ocazia Zilei renovării Europei, bruxelles, 9 octombrie 2013. 
7http://www.undp.ro/libraries/projects/EE/Assesment%20Report%20on%20fuel%20poverty%20-%20dRAft(1).pdf
8saving energy: bringing down Europe’s energy prices for 2020 and beyond”, Ecofys, 2013

Renovarea fondului imobiliar existent, în vederea aducerii lui la înalte standarde de performanţă 
energetică, reprezintă una dintre cele mai semnificative şi strategice investiţii pe care le poate face o ţară. 
pentru a-l cita pe preşedintele consiliului European, herman Van Rompuy6:

„Eficienţa	energetică	este	măsura	cu	 cel	mai	mare	 impact	pe	 care	o	pot	 lua	guvernele	pentru	a	economisi	
energie.”

„Clădirile	reprezintă	sectorul	cu	cel	mai	mare	potenţial	pentru	economiile	de	energie	în	UE.”
„Eficienţa	energetică	a	clădirilor	nu	reprezintă	un	cost,	ci	o	investiţie	cu	un	randament	ridicat.”

În timp ce vectorul-cheie al EEd este atingerea obiectivului uE de scădere a consumului de energie cu 
20% până în 2020 şi atingerea obiectivelor pe termen mai lung, până în 2050, de protecţie a mediu-
lui, menţionate în foile de parcurs privind energia şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, beneficiile 
unor astfel de realizări au impact asupra multor aspecte ale economiei şi societăţii. În linii mari, impactul 
efectuării unei renovări energetice durabile a clădirilor poate fi rezumat după cum urmează:
•	 Beneficii economice – us Environmental protection Agency (Agenţia pentru protecţia Mediului din 

suA) a estimat că intensificarea activităţii economice ca rezultat al creării de locuri de muncă şi al 
stimulării investiţiilor generează de 1,5 ori valoarea economiilor de costuri energetice sub formă de 
capacităţi de producţie suplimentare. beneficiile suplimentare necuantificate sunt reprezentate de 
valorile mai mari ale proprietăţilor.

•	 Beneficii sociale - îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţelor a fost de mult timp recunoscută 
în unele state membre (de ex. Regatul unit, Irlanda) ca fiind esenţială pentru a asigura o încălzire 
accesibilă financiar pentru familiile cu venituri modeste şi pentru a aborda problema sărăciei ener-
getice, estimată ca afectând 10-25% din totalul populaţiei uE. locuinţele care dispun de o încălzire 
mai eficientă prezintă şi beneficii pentru sănătate, având mai puţine zone reci şi curenţi de aer, mai 
puţin condens şi o predispoziţie mai redusă la mucegai, precum şi o calitate mai ridicată a aerului din 
interior. copenhagen Economics estimează că beneficiile pentru sănătate ale renovării energetice ar 
putea avea aproximativ aceeaşi valoare ca economiile în materie de costuri energetice. un proiect de 
studiu al uNdp/gEf7 constată că nu există o definiţie oficială a sărăciei energetice în România. totuşi, 
acesta concluzionează că:
“O	mare	parte	a	populaţiei	din	România	nu	este	capabilă	–	în	general	şi	în	condiţii	normale	–	să	îşi	asi-
gure	niveluri	suficiente	de	confort	termic	în	locuinţe,	având	în	vedere	costul	ridicat	al	energiei	termice	în	
raport	cu	veniturile.”

•	 Beneficii pentru mediu – clădirile reprezintă cea mai mare sursă de emisii de cO2, contribuind astfel 
cel mai mult la schimbările climatice. Valoarea beneficiilor pentru mediu aduse de renovare ar putea 
fi de ordinul a 10% din economiile de costuri energetice.

•	 Beneficii pentru sistemele energetice – pe lângă beneficiile în ceea ce priveşte securitatea 
energetică, determinate o dependenţă mai mică de importurile de energie, economiile realizate în 
momente de solicitare maximă prin îmbunătăţiri energetice durabile ale clădirilor, inclusiv autogen-
erare de energie, au aproximativ aceeaşi valoare ca economiile în materie de costuri energetice, 
potrivit unui studiu al Ecofys8. de acestea pot beneficia toţi utilizatorii.

pentru a rezuma, se pot aplica următorii multiplicatori economiilor de costuri energetice, pentru a avea o 
imagine despre beneficiile globale pentru societate aduse de renovarea clădirilor:
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TABELUL 1 – Cuantificarea beneficiilor multiple aduse de renovarea clădirilor

ELEMENT MULTIPLICATOR

Economii de costuri energetice 1.0

stimularea economiei 1.5

beneficii sociale (de sănătate) 1.0

beneficii pentru mediu 0.1

beneficii pentru sistemele energetice 1.0

TOTAL 4.6

se poate observa că beneficiile totale pentru societate ar putea reprezenta aproape de 5 ori numai 
valoarea economiilor în materie de costuri energetice. Aceste beneficii revin, în marea lor parte, societăţii 
în ansamblu, mai degrabă decât proprietarilor/investitorilor în clădiri. Această „discrepanţă de beneficii” 
este un factor major al actualei insuficienţe a investiţiilor în renovarea clădirilor. Măsurile de sprijin 
(financiare sau de altă natură) menite să încurajeze investiţiile în renovarea clădirilor reprezintă o posibilă 
modalitate de remediere a acestei discrepanţe de beneficii. Astfel de măsuri sunt discutate într-o secţiune 
ulterioară a strategiei prezentate aici.

În continuare, prezentul document este consacrat elaborării strategiei de renovare a clădirilor pentru 
România, în concordanţă cu liniile directoare ale bpIE.
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building stock of this type is huge. however, we consider this being the best approximation possible at 
this stage and acceptable in the context of this study. 

for the non-residential sector, the situation is worse; there is no reliable data for each building category. 
the estimated construction rates for the non-residential sector were very high over the last decade and 
for certain sub-types even well above 10%/year. this construction rate seems credible if we consider the 
strong impetus in the service sector in Romania and the lack of existing office buildings. however this 
high construction rate cannot last for too many years and will very likely not continue until 2019 when 
the nZEb requirement should be in place. Market research indicates that floor space of commercial offices 
almost doubled from 2005 to 2011; however the new high construction rate has been slowing down 
since 2009 and reached 2.5% in 2011 (table 4).

Table 4: Development of floor area of commercial office buildings since 20057

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

useful area (mill. m²) 2.5 2.8 3.2 4.1 4.4 4.6 4.7

New built rate (%) - 12 14 28 7 5 2.5

therefore we can assume that the construction rates are similar to those of other central and Eastern 
European countries (poland and hungary), i.e. a new construction rate between 1.5 – 2.5% for the overall 
non-residential sector and a rate of on average 5% from 2009 to 2011 for office buildings only. for the 
other categories there is no data available and we indicate the new construction rate to be above or 
below average as in the case of residential buildings (table 5).

Table 5: Number of buildings in Romania

* Assumption based on the Romanian National Institute of statistics and authors’ best estimation.

Key staKeholDers

the following ministries have been identified as needing to play a key role in developing and delivering 
the strategy:
•	 Ministry of Regional development and public Administration (MdRAp) – overall Epbd responsibility 

and lead Ministry in the elaboration of the national strategy;
•	 Ministry of European Affairs – oversight of European funds; 
•	 Ministry of Economy, trade and business Environment (MEcMA) – application of renewable sources 

of energy in and on buildings;
•	 Ministry of public finance (Mfp) – co-financing budgetary sources;
•	 Ministry of the Environment and forests (MMp) –  Kyoto funding mechanisms;
•	 National Regulatory Authority for Energy (ANRE) – implications for energy utilities, including the 

role of Energy Efficiency Obligations.  ANRE now includes the former Romanian Agency for Energy 
conservation (ARcE);

•	 National Institute for building Research (INcERc) – Management of the Energy performance 
certificate (Epc) register (all Epcs are reported to this Institute).

12 g is the global heat transfer coefficient (including transmission and ventilation and calculated under design conditions), by division of the total volume 
of the building  

            

                                                                                         
              

              V  EtApA 1 - IdENtIfIcAREA 
               păRŢIlOR INtEREsAtE ŞI A

                  suRsElOR dE INfORMAŢII
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principalele părţi interesate

următoarele ministere au fost identificate ca trebuind să deţină un rol-cheie în dezvoltarea şi 
implementarea strategiei:
•	 Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice (MdRAp) – responsabilitate generală 

pentru Epbd şi minister principal în elaborarea strategiei naţionale;
•	 Ministerul Afacerilor Europene – supravegherea fondurilor europene;
•	 Ministerul Economiei, comerţului şi Mediului de Afaceri (MEcMA) – implementarea de surse 

regenerabile de energie în şi pe clădiri;
•	 Ministerul Mediului şi pădurilor (MMp) – mecanisme de finanţare Kyoto;
•	 Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – implicaţii pentru societăţile 

de servicii energetice, inclusiv rolul obligaţiilor de eficienţă energetică. ANRE include acum fosta 
Agenţie Română pentru conservarea Energiei (ARcE);

•	 Institutul Naţional de cercetare în construcţii (INcERc) – gestionarea înregistrării certificatelor de 
performanţă energetică (Epc) (toate Epc sunt raportate acestui institut).

În plus, următoarele organizaţii au fost invitate la procesul de consultare şi şi-au adus o contribuţie 
importantă la dezvoltarea strategiei:
•	 Asociatia producatorilor Materialelor de constructii din Romania (ApMcR); 
•	 Asociatia Romana a Antreprenorilor din constructii (ARAcO);
•	 patronatul societatilor din constructii (psc);
•	 camera de comert si Industrie a Romaniei (ccIR); 
•	 Romania green building council (Rogbc); 
•	 Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR); 
•	 Asociatia Auditorilor Energetici din constructii (AAEc);
•	 liga Asociatiilor de proprietari habitat – league of habitat Owners Associations);
•	 federatia Asociatiilor de proprietari din Romania9; 
•	 Asociatia producatorilor de surse Regenerabile (suNE);
•	 Asociatia Româna pentru promovarea Eficientei Energetice (Arpee); 
•	 Asociatia Municipiilor din Romania; 
•	 Asociatia Oraselor din Romania;
•	 confederatia producatorilor Industriali din Romania (cONpIROM);
•	 societatea Romana geoexchange -reprezentând utilizatorii de energie geotermală în clădiri.
Este important ca aceste organizaţii să fie implicate în continuare atât în etapa de implementare a 
strategiei, cât şi în revizuirea şi actualizarea acesteia la fiecare trei ani.

principalele surse de informaţii utilizate în această strategie sunt:
•	 platforma de date bpIE (www.buildingsdata.eu), care include date colectate de bpIE cu ocazia 

sondajului din 2011;
•	 ENtRANZE, un proiect Energie Inteligentă Europa (www.entranze.eu), la care bpIE este partener. 

Obiectivul proiectului ENtRANZE este de a sprijini în mod activ elaborarea de politici pentru o 
implementare rapidă şi solidă a nZEb şi a utilizării energiei din surse regenerabile în fondurile de 
clădiri existente la nivel naţional;

•	 Implementarea clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEb) în România – definire şi foaie de 
parcurs, bpIE 2012 (http://bpie.eu/low_energy_buildings_east_eu.html);

•	 „build up skills România - Raport de analiză a stării actuale”, Institutul Naţional de cercetare şi 
dezvoltare în construcţii, urbanism şi dezvoltare teritorială durabilă (uRbAN-INcERc) (www.
buildupskills.eu/national-project/romania; www.iee-robust.ro/);

•	 Al doilea plan Naţional de Acţiune al României pentru Eficienţa Energetică;
•	 Anuarul statistic al României;
•	 date de recensământ.

  9proprietarii care trăiesc în clădiri multi-familiale sunt organizaţi în asociaţii de proprietari legal constituite în conformitate cu legea nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (din clădirile rezidenţiale multi-familiale). Asociaţiile de proprietari sunt reprezentate 
de un comitet format din mai mulţi reprezentanţi. În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2010, decizia renovării clădirilor poate 
fi luată cu acordul a două treimi dintre proprietari.
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4.2.2. Renewable energy share in new buildings
the building code in Romania doesn’t specify any requirements for using renewable energy and dhW 
in buildings. 

4.2.3. Actual practice in construction
4.2.3.1. Enforcement
building requirements (including minimum thermal performance of building components and global 
indicator g12) are controlled at the stage of construction authorisation (building permit). In principle, the 
requirements are respected in the design documentation. Otherwise the construction project does not 
pass the authorisation process. however, in practice, the execution of the work is not always undertaken 
according to the design and can depend on the budget reduction by the investor. In addition the poor 
execution of details/joints (thermal bridges) can lead to a reduction of the global thermal resistance of the 
building envelope and usually result in values which do not respect the minimum thermal requirement. 

4.2.3.2. Penalties for non-compliance
If a construction is built without a permit or infringes its permit, the control authorities may order the 
demolition of those elements which are not compliant with the permit or were built without a permit. In 
such cases, the construction works can be suspended.  In this case, the administrative fine to be paid by 
the investor is up to approximately €2 300 euro in addition to indemnities for the damage caused.

4.2.3.3. Body responsible for compliance in construction
the main responsible body for compliance control in construction is the state Inspectorate in  
constructions (sIc), a public institution with a legal personality, subordinated to the Ministry of Regional 
development and tourism (MdRt). sIc has a control function over the execution of works. the actual 
inspection for compliance, after issuing the building permit and authorisation of works, is done by either: 

•	 construction	inspectors	employed	by	SIC;

•	 site	 inspectors/project	 supervisors	 (subject	 to	 authorisation	 by	 SIC)	 employed	 by	 the	 beneficiary/
building owner;

•	 technical	inspectors	(subject	to	authorisation	by	MDRT)	employed	by	the	contractor.

compliance with the energy performance regulation is required during the authorisation phase of 
construction works. during the final commissioning phase, the realisation of an Energy performance 
certificate (Epc) is required. With the exception of apartments in a block of flats, the Epc also displays 
the energy performance indicator for a reference (national) building (the same geometry as the actual 
building, but with the minimum thermal requirements fulfilled). this would be equivalent to the energy 
performance of the same building respecting the minimum energy performance requirements at 
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caracterizarea fonDului imobiliar

Există o suprafaţă construită de 493 000 000 m² în România, 86% din această suprafaţă fiind reprezentată 
de clădirile rezidenţiale. În cadrul celor 8,1 milioane de spaţii locative, locuinţele unifamiliale sunt 
dominante, reprezentând 61% din total. suprafaţa totală a clădirilor nerezidenţiale este de 67 200 000 
m². fondul imobiliar nerezidenţial este alcătuit din diferite tipuri de clădiri, distribuite după cum se arată 
în tabelul 2.

TABELUL 2 – Defalcarea fondului imobiliar nerezidenţial în funcţie de tipul de clădiri (sursa: 
platforma de date BPIE)

birouri 16.3%

clădiri educaționale 16.9% 

spitale 13.8%

hoteluri şi restaurante 7.7% 

unităţi sportive 7.0%

spaţii pentru comerţ en-gros şi cu 
amănuntul 

27.2% 

Alte clădiri nerezidenţiale 11.1%

Figura 4 – Defalcarea fondului imobiliar în funcţie de categoria de clădiri (m2) (sursa: platforma de 
date BPIE)
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Hoteluri si 
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Unitati sportive; 4 
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300 000

Alte clădiri 
nerezidențiale; 7 

456 000

Breakdown of the building stock by building types

Residential

Non 
residential
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câteva statistici-cheie pentru sectorul rezidenţial sunt următoarele:
•	 88,5% din spaţiile locative sunt ocupate permanent.
•	 Aproape jumătate din totalul locuinţelor (47,5%) sunt situate în zonele rurale, ceea ce înseamnă că 

populaţia rurală din România este peste media europeană.
•	 În zonele rurale, 95% din spaţiile locative sunt locuinţe individuale de familie.
•	 În zonele urbane, 72% din spaţiile locative sunt situate în blocuri mari de apartamente cu o medie 

de cca. 40 de apartamente per bloc.
•	 peste 60% din blocurile de locuinţe au 4 etaje, iar 16% au 10 etaje.
•	 forma dominantă de proprietate este proprietatea privată, care reprezintă 84% din fondul total de 

clădiri rezidenţiale.
•	 România este un caz neobişnuit în cadrul uE, prin aceea că numai o proporţie infimă de 1% sunt 

clădiri aflate în proprietate publică; restul de 15% sunt clădiri deţinute sub o formă de proprietate 
mixtă.

•	 locuinţele multi-familiale au o suprafaţă încălzită medie de 48 m², comparativ cu 73 m² în cazul 
locuinţelor unifamiliale.

potrivit datelor recensământului din 2011, deşi populaţia României a scăzut cu peste 2 milioane de 
locuitori înregistraţi în 2002, ajungând la 19 milioane, suprafaţa clădirilor rezidenţiale a crescut până la 
559 milioane m². Acest lucru poate fi explicat parţial prin tendinţa generală spre locuinţe mai spaţioase – 
în mod tradiţional, suprafaţa medie locuibilă per locuitor era de cca. 55 m². Oraşele din România se extind 
în permanenţă, datorită construcţiilor de locuinţe individuale în zonele suburbane.

În ceea ce priveşte profilul de vechime, majoritatea clădirilor rezidenţiale au fost construite în a doua 
jumătate a secolului XX, perioada 1961-1980 evidenţiindu-se drept cea mai prolifică pentru construcţii, 
după cum se ilustrează în figura 5. Marea majoritate a locuinţelor din România au fost construite într-o 
perioadă când nu existau cerinţe termice specifice sau când cerinţele nu erau deloc stricte. Acest lucru 
este ilustrat în figura 6. prin urmare, din punct de vedere al consumului energetic, fondul imobiliar existent 
are încă un potenţial semnificativ pentru a fi adus la standarde mai înalte de performanţă energetică, 
evidenţiind astfel importanţa unei strategii ambiţioase de renovare a clădirilor din România.

peste 90% din suprafaţa locativă totală a fost construită înainte de 1989. Energia pentru încălzire reprezintă 
aproximativ 55% din consumul total de energie în apartamente şi până la 80% în casele individuale. În 
funcţie de zona climatică, o locuinţă unifamilială consumă în medie cu 24% mai multă energie per m² 
comparativ cu o locuinţă multi-familială10.

Figura 5 – Profilul de vechime al fondului imobiliar rezidenţial (sursa: platforma de date BPIE)
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Figura 6 – Standardele de performanţă termică (valoarea U) ale pereţilor pentru diferitele tipuri de 
clădiri şi game de vechime (sursa: platforma de date BPIE)

sisteme energetice

locuinţele din România dispun de trei surse principale de încălzire: biomasă, gaz şi sistem centralizat 
de termoficare (figura 7). trei din patru case unifamiliale au un sistem de încălzire pe bază de biomasă, 
iar peste jumătate dintre clădirile multi-familiale sunt conectate la o reţea centralizată de termoficare. 
Aproape toată (92%) energia furnizată de sistemele centralizate de termoficare este livrată prin sisteme 
combinate de energie termică şi electricitate (chp)11. puţin peste jumătate din energia cu care sunt 
alimentate sistemele centralizate de termoficare este reprezentată de gazul natural, restul fiind produse 
petroliere (26%) şi cărbune (20%).

Figura 7 – Surse de încălzire în sectorul rezidenţial (sursa: platforma de date BPIE)

11statistică Euroheat & power http://www.euroheat.org.

< 1920 1921 - 1940 1941 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2010 > 2011
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

W
al

l (
W

/(
m

² K
))

U values of different components

Rezidential

Case unifamiliale

Case unifamiliale - case individuale

Case unifamiliale - case insiruite

Case multifamiliale

Case multifamiliale - mici

Case multifamiliale -mari

Case multifamiliale - apartamente

Alte cladiri rezidentiale

Birouri

Cladiri educationale

Spitale

Hoteluri si restaurante

Unitati sportive

Comertul cu ridicata si cu amanuntul

Alte cladiri nerezidentiale

Alte

Hoteluri

48%

28%

23%

1%

Sursele de incalzire in sectorul rezidential

Biomasă (în principal, 
masă lemnoasă)

Gaz

Încălzire centralizată

Electricitate

54%
26%

20%

Surse pentru productia de energie 
termica la nivel centralizat

Gaz natural Petrol Cărbune



22 |  RENOVAREA ROMÂNIEI 

12A se vedea site-ul proiectului tAbulA: http://www.building-typology.eu/
1311 pWc România: provocări şi oportunități pentru sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România, iunie 2011, disponibil la: http://

www.pwc.com/ro/en/publications/assets/assets_2011/provocari_Oportunitati_Energie_termica.pdf

În sectorul rezidenţial, energia termică este folosită pentru încălzire, apă caldă menajeră şi gătit. În general, 
eficienţa acestei utilizări a energiei termice este de doar 43% (63% în bucureşti)12. În zonele rurale, încălzirea 
camerelor individuale este încă larg răspândită, în principal prin arderea lemnului în sobe. În zonele urbane, 
aproximativ 1,5 milioane de locuinţe sunt conectate la sistemele centralizate de termoficare, deşi, în 
ultimul deceniu, a existat o tendinţă constantă de debranşare de la sistemele centralizate şi de trecere la 
centralele individuale de apartament pe bază de gaz. Acest lucru s-ar putea datora numeroaselor probleme 
ale vechilor sisteme centralizate de termoficare: eficienţă scăzută (un potenţial de îmbunătăţire de 30%); 
amprentă ridicată de carbon şi preţuri în creştere (determinate şi de politicile în curs pentru reducerea 
subvenţiilor la încălzire) . se constată o absenţă generală a unor sisteme de contorizare în blocurile de 
apartamente şi la nivel individual. totuşi, există un program în derulare menit să aducă îmbunătăţiri 
reţelelor centralizate de termoficare, precum şi sistemelor de contorizare şi control pentru încălzire, care a 
redus numărul debranşărilor de la reţea (NApEE România).

tabelul de mai jos, adaptat după Euroheat & power (www.euroheat.org/Romania-90.aspx), prezintă 
principalele statistici ale utilizării sistemelor centralizate de termoficare.

TABELUL 3 – Principalii indicatori ai sistemelor centralizate de termoficare pentru România în 2011, 
exceptând cazurile în care se indică altfel (sursa: Euroheat & Power)

Defalcarea alimentării cu energie pentru încălzirea 
centralizată generată

căldură reciclată inclusiv utilizarea indirectă a energiei din surse 
regenerabile

91%

Energie directă din surse regenerabile 0.31%

Altele 8.3%

Vânzări totale ale sistemelor centralizate de termoficare 49,095 tJ

(Vânzări totale ale sistemelor centralizate de termoficare în 2007) 56,110 tJ

cifra de afaceri anuală pentru vânzările sistemelor centralizate de 
termoficare 

713.84 M €

ponderea cetăţenilor deserviţi de sistemele centralizate de ter-
moficare

19%

lungimea reţelei de conducte a sistemelor centralizate de termo-
ficare

6,055km

(lungimea reţelei de conducte a sistemelor centralizate de ter-
moficare în 2007)

7,611 km

preţul mediu al termoficării centralizate 14.54 €/gJ

Numărul de unităţi de termoficare centralizată 89

capacitatea instalată totală a sistemelor centralizate de termofi-
care

13,619 MWth

Investiţii totale în sistemele centralizate de termoficare 168 M€

Numărul estimat de locuri de muncă în sectorul termoficării cen-
tralizate

19,360

suprafaţa încălzită de termoficarea centralizată 55,590,000 m2
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14http://www.casa-verde.ro/ 
1512 EurObserv’ER (2011): the state of renewable energy in Europe. 11th EurObserv’ER Report, disponibil la: http://www.energiesrenouvelables.org/

observer/stat_baro/barobilan/barobilan11.pdf

Defalcarea alimentării cu energie pentru încălzirea 
centralizată generată

branşări noi la sistemele centralizate de termoficare 166 000

Emisiile de cO2 per tJ ale încălzirii centralizate generate 81,7 tone cO2/tJ

cererea totală de căldură 243 367 tJ

ponderea totală a chp în producţia naţională de electricitate 10,9%

Autoproducţia de căldură chp 89 tJ

consumul mediu de energie al clădirilor per m2 0,883 gJ/m2

Figura 8 – Alimentarea cu energie prin sistemele centralizate de termoficare în perioada 2007-
2011, în funcţie de tipul de consumatori

sistemele de climatizare sunt din ce în ce mai răspândite în sectorul rezidenţial: proporţia locuinţelor 
care dispun de un sistem de climatizare a crescut de la 0,4% în 2000 la 5% in 2010. pe de altă parte, s-a 
înregistrat o creştere a instalării de sisteme pe bază de energie regenerabilă pentru uz casnic, sprijinită 
în principal prin programul cAsA VERdE14. potrivit barometrului EurObserv’ER privind energia din surse 
regenerabile15, suprafaţa totală instalată a panourilor termice solare din România în 2010 a fost de cca. 
144 000 m², în creştere cu 38,4% comparativ cu 2009. Majoritatea acestei capacităţi termice solare este 
instalată în clădiri comerciale (inclusiv hoteluri) şi într-o mai mică măsură în clădirile rezidenţiale. totuşi, 
nu există date publice disponibile referitoare la vânzările efective şi la capacitatea termică solară instalată 
în clădirile din România.
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16uN EcE 2001; trainRebuild 2012.
17spaţiile locative deţinute de stat sunt aproape inexistente în România.

cazul clădirilor înalte de apartamente din zonele urbane şi, parţial, în cazul caselor unifamiliale din zonele 
rurale16. Aproximativ 58% din blocurile existente de apartamente (2,4 milioane de apartamente) 
construite înainte de 1985 necesită reabilitare şi modernizare termică.

nereziDenţial

clădirile nerezidenţiale reprezintă 18% din suprafaţa totală construită. sunt incluse aici majoritatea 
clădirilor publice din România17, care reprezintă aproximativ 5% din totalul fondului imobiliar. spaţiile 
ocupate de administraţia publică, clădirile educaţionale şi cele comerciale determină împreună aproxi-
mativ 75% din consumul nerezidenţial de energie (figura 9), fiecare reprezentând 20-25% din total.

Figura 9 – Distribuţia consumului final de energie în funcţie de tipul de clădire nerezidenţială (sursa: 
INCD URBAN-INCERC)

În ceea ce priveşte performanţele energetice, clădirile educaţionale (354 kWh/m2 pe an) sunt cele mai 
mari consumatoare de energie, celelalte sectoare încadrându-se în intervalul 200-250 kWh/m2 pe an 
(figura 10). tabelul 4 prezintă intervalele de performanţă termică (valoarea u) pentru diferitele tipuri de 
clădiri.

 A se reţine faptul că aceste cifre reprezintă consumul total de energie, inclusiv al aparatelor electrocas-
nice şi al altor sisteme consumatoare de energie. În scopurile de modelare descrise în secţiunea 6, numai 
aşa-numitele sisteme „reglementate” consumatoare de energie sunt incluse în calcularea costurilor şi 
beneficiilor. sistemele reglementate consumatoare de energie sunt cele care intră sub incidenţa direc-
tivei privind performanţa energetică a clădirilor, incluzând aici încălzirea, răcirea, ventilaţia, apa caldă 
şi sistemele fixe de iluminat. consumul energetic al aparatelor electrocasnice şi al altor sisteme con-
sumatoare de energie intră în sfera altor domenii de politici, îndeosebi proiectarea ecologică şi achiziţiile 
durabile.
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Figura 10 – Performanţa energetică şi emisiile de CO2 în funcție de sectorul imobiliar (sursa: INCD 
URBAN-INCERC)
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18http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_price_statistics 

TABELUL 4 – Caracteristicile de performanţă energetică ale clădirilor nerezidenţiale (sursa: INCD 
URBAN-INCERC)

Tipul cladirilor Performanta termica
U-valie [W/(m2K)]

Vertical                      Horizontal

Energia utilizata la final
(kWh/m2yr)

birouri 0.70 - 1.50               0.35 - 1.30 120 - 250

Educatie, cultura
sanatate

0.70 -1.50                0.35 - 1.30
0.70 - 1.50               0.35 - 1.30

200 - 350
200 - 400

turism 0.70 - 1.50               0.35 - 1.30 150 - 300 

servicii de comerț cu ridicata și 
cu amănuntul

0.70 - 1.50               0.35 - 1.30 150 - 300

preţurile energiei  

România beneficiază în prezent de unele dintre cele mai mici preţuri ale energiei din uE, datorită subvenţiilor 
atât la energie electrică, cât şi la gaz. comparaţia este ilustrată în figurile 11 şi 12 de mai jos pentru energia 
electrică şi, respectiv, pentru gaz18.

Figura 11 – Preţul comparativ al energiei electrice pentru utilizatorii casnici din UE în 2011 (sursa: 
Eurostat)
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Figura 12 – Preţul comparativ al gazului pentru utilizatorii casnici din UE în 2011 (sursa: Eurostat)
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Există în continuare o reglementare a preţului energiei electrice atât pentru clienţii casnici, cât şi pentru 
clienţii industriali. guvernul României a adoptat în martie 2012 o foaie de parcurs privind eliminarea 
treptată a preţurilor reglementate la energie electrică pentru clienţii non-casnici până la sfârşitul anului 
2013, iar pentru clienţii casnici până la sfârşitul anului 2017. totuşi, preţurile reglementate rămân sub 
preţurile pieţei, ceea ce descurajează adoptarea unor măsuri de economisire a energiei.

Aproape toţi cei aproximativ 3 milioane de consumatori de gaz din România intră sub incidenţa segmen-
tului reglementat, în care preţurile sunt stabilite de autoritatea de reglementare, mai degrabă decât de 
evoluţia pieţei. guvernul României a adoptat în iunie 2012 o foaie de parcurs privind eliminarea treptată 
a preţurilor reglementate la gaz pentru clienţii non-casnici la un an după cele aferente energiei electrice, 
şi anume până la sfârşitul anului 2014, iar pentru clienţii casnici până la sfârşitul anului 2018. după cum se 
arată în figura 11, preţurile gazului pentru consumatorii industriali au scăzut cu 13% între prima jumătate 
a anului 2008 şi prima jumătate a anului 2011, în pofida unei creşteri semnificative a taxelor. pentru utili-
zatorii casnici, tendinţa a fost similară.

ponderea costurilor de reţea în preţul pentru utilizatorii casnici din România a fost cea mai mare din uE-
27 în 2010 (60,2%), costurile energetice şi de aprovizionare reprezentând doar 39,8%.

se aşteaptă ca preţurile energiei să crească în România în următorii ani, astfel încât, în timp, preţurile 
s-ar putea apropia de media europeană, deşi este posibil să mai treacă mulţi ani înainte de a se atinge 
nivelul respectiv. după cum se va discuta în secţiunea următoare, în scopuri de modelare, am presupus 
că paritatea de preţ între media uE şi România se va atinge până în 2050.

ANRE19 va dezvolta un instrument de comparare a preţurilor şi va stabili un sistem de protecţie pentru 
clienţii vulnerabili. legea energiei defineşte conceptul de consumatori vulnerabili, incluzând clienţii 
casnici care, din motive de vârstă, de sănătate sau prin decizie guvernamentală, beneficiază de subvenţii 

19http://www.anre.ro/

tVA 

taxe in afara tVA-ului 

pret de baza (fara taxe)
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20http://bpie.eu/eu_buildings_under_microscope.html
21studiu privind caracterul optim al costurilor în România.
22Al doilea NApEE - planul de acţiune pentru eficienţa energetică în România RO – anexa 2.4 p. 122.

şi li se asigură conectarea la serviciul de aprovizionare cu energie electrică. În 2010, 1,2 milioane de 
clienţi dintr-un total de 8,3 milioane beneficiau de un tarif social.

pentru a avea o imagine a potenţialului tehnic şi economic al renovării fondului de clădiri din România, 
bpIE s-a bazat pe modelul său dezvoltat pentru analiza potenţialului de renovare din uE, publicat în 
documentul „Europe’s buildings under the Microscope”20. Acest model este descris în continuare.

prezentare generală a moDelului De renovarel

s-a elaborat un model de renovare pentru analiza scenariilor care ilustrează impactul asupra consumu-
lui de energie şi asupra emisiilor de cO2 la diferite niveluri (şi anume, procentajul clădirilor renovate 
anual), precum şi amploarea renovării (şi anume, nivelul energetic atins) în sectorul clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale, până în anul 2050. Acest model permite dezvoltarea mai multor scenarii ilustrând 
impactul financiar, economic şi ecologic asupra ocupării forţei de muncă şi asupra consumului de en-
ergie pentru diferitele niveluri de asimilare şi amploare a renovării clădirilor. În special, aceste scenarii 
evaluează următoarele rezultate, atât anual, cât şi per total:
•	 Economiile de energie;
•	 Reducerea emisiilor de cO2;
•	 Investiţiile totale necesare pentru implementarea măsurilor de renovare;
•	 Economiile de costuri ale energiei;
•	 Impactul asupra ocupării forţei de muncă - numărul echivalent de locuri de muncă cu normă întreagă 

create până în anul 2050;
•	 Indicatorii de rentabilitate:

◊ Rata internă de rentabilitate (IRR) - bazată pe economiile nete realizate anual (şi anume 
economiile de costuri minus investiţiile necesare într-un an dat);
◊ Economiile nete pentru consumatori - diferenţa dintre economiile de costuri ale energiei pe 
durata de viaţă şi investiţiile pe durata de viaţă. Ambele cifre sunt scontate la valoarea actuală netă;
◊ Economiile nete pentru societate, incluzând valoarea externalităţilor - suma economiilor de 
costuri ale energiei pe durata de viaţă şi valoarea externalităţilor, minus investiţiile pe durata de viaţă. 
Ambele cifre sunt scontate cu rata de actualizare socială;
◊ Costul reducerii emisiilor de dioxid de carbon – economiile sociale nete pe durata de viaţă 
împărţite la economiile de emisii de dioxid de carbon pe durata de viaţă. O cifră negativă indică un 
beneficiu net per tonă de cO2 economisită.

Date iniţiale şi ipoteze pentru moDelare

Modelul permite introducerea unor date de intrare diferite pentru patru tipuri de clădiri:
•	 locuinţe unifamiliale (sfh)
•	 locuinţe multi-familiale (Mfh)
•	 clădiri publice (clădirile administrative reprezintă 6% din totalul clădirilor nerezidenţiale21)
•	 clădiri comerciale şi industriale.

Există aproximativ 1 milion de locuinţe abandonate în Romania22, o consecinţă a migraţiei puternice şi 
a tendinţelor emigraţioniste din ultimii ani. se consideră că fondul de locuinţe abandonate nu consumă 
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variaţii ale fonDului imoBiliar

Modelul permite următoarele variaţii ale fondului imobiliar:
•	 Clădiri demolate şi abandonate: fondul imobiliar total scade cu 0,2% anual; jumătate din 

această pondere corespunde ratei medii de demolări din perioada 2005-2012, ia cealaltă jumătate 
corespunde clădirilor abandonate.

•	 Clădiri de patrimoniu: multe clădiri au valoare istorică, estetică şi/sau culturală. prin urmare, 
autorităţile de urbanism sau alte organisme pot restricţiona amploarea şi tipul renovărilor ce pot fi 
realizate. În practică, aceste clădiri nu sunt excluse, deoarece vor exista întotdeauna unele măsuri de 
economisire a energiei care pot fi aplicate, chiar dacă nu este vorba de o renovare totală. Renovările 
minore şi moderate pot fi adesea fezabile în cazul clădirilor de patrimoniu.

•	 Renovări recente: este posibil ca unele clădiri să fi fost supuse renovării în trecutul apropiat, ceea 
ce ar face ca renovările viitoare să fie mai puţin atractive din punct de vedere economic. Numărul de 
clădiri renovate la un nivel care ar împiedica aplicarea unor măsuri suplimentare de economisire a 
energiei este, cel mai probabil, foarte mic, de ordinul a 1% din fondul existent.

•	 Clădiri noi: clădirile noi construite între momentul actual şi anul 2020 vor face probabil obiectul 
renovării până în anul 2050, chiar dacă numai pentru a înlocui instalaţiile de încălzire, ventilaţie sau 
climatizare (hVAc). de asemenea, pe măsură ce standardele de renovare vor fi tot mai stricte, iar 
noile tehnologii vor deveni disponibile pe scară mai largă şi vor fi mai accesibile financiar, acestea 
vor fi implementate într-o măsură din ce în ce mai mare în clădirile construite în acest deceniu. 
Rata construcţiilor noi este stabilită la 0,85% pe baza suprafeţei utile medii a locuinţelor finalizate 
în perioada 1990-2012. după 2020, se estimează că cerinţele nZEb prevăzute de reformarea Epbd 
vor avea ca rezultat clădiri cu un nivel de performanţă energetică care nu va necesita o renovare 
suplimentară (cu excepţia înlocuirii instalaţiilor) până în 2050.

Date De intrare

În scopul modelării, s-au folosit următoarele informaţii şi ipoteze:
•							Actualele	rate	ale	activităţii	vor	fi	luate	ca	cifre	de	bază	pentru	anul	2013:

◊ Ratele curente de renovare sunt de 1%, la fel ca media uE;
◊ Amploarea renovărilor existente este predominant minoră.

•	 la estimarea beneficiilor pentru societate, sunt incluse externalităţile asociate cu utilizarea energiei, 
în concordanţă cu liniile directoare privind caracterul optim al costurilor.

•	 Ratele fundamentale de scontare folosite sunt:
◊ sectorul privat – 8%
◊ sectorul public – 4%

•	 Au fost modelate două rate ale decarbonizării aprovizionării cu energie.
◊ Rata lentă de decarbonizare se bazează pe cea constatată la nivelul uE din 1990 – aproximativ 
0,5% pe an şi reflectă continuarea activităţii curente.
◊ Rata rapidă ţine seama de rata de decarbonizare necesară pentru atingerea nivelurilor de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon estimate în foaia de parcurs uE 2050, şi anume 5% pe an 
pentru energia electrică şi 2% pentru alţi combustibili, aceasta din urmă reflectând trecerea la surse 
de combustibili cu o amprentă mai mică de carbon.

•	 Rata medie anuală de creştere a preţurilor este de 3,9% pentru gaz şi de 5% pentru energia electrică, 
în concordanţă cu media uE până în 2050. după cum recomandă metodologia comisiei Europene 
de optimizare a costurilor, creşterea medie a preţurilor în uE este stabilită la 2,8% pe an. A se vedea 
cifrele de mai jos.
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Figura 13 – Evoluţia comparativă a preţurilor energiei electrice şi gazului în România şi în UE
Costuri

costuri

costurile de renovare sunt estimate la 60% din costurile medii din uE. se aplică factori de reducere a 
costurilor, care reflectă impactul activităţii sporite de renovare din perioada de până în 2050. se aplică 
factori mai mari pentru profilurile de renovare mai extinsă, dată fiind curba de învăţare mai abruptă pe 
măsură ce volumul de activitate creşte, iar costurile tehnologiilor de energie regenerabilă integrate în 
clădiri în particular scad odată cu maturizarea treptată a pieţei. cum costurile de renovare sunt deja 
foarte scăzute pentru România, reducerile variază între 0,5% pe an pentru renovările minore şi 3% pe an 
pentru renovările nZEb – adică până la jumătate din rata reducerii costurilor estimată pentru restul uE. A 
se reţine faptul că acestea sunt reduceri în termeni reali ale costurilor, neajustate la inflaţie.

costurile agregate sunt indicate conform standardului metric €/m2. cifrele sunt deliberat neutre din 
punct de vedere tehnologic, deoarece combinaţia de măsuri (izolaţie termică, hVAc, controlul inteligent, 
montarea de geamuri, iluminatul, energiile din surse regenerabile şi măsurile de control al cererii) vor 
varia atât în funcţie de tipul de clădire, cât şi în timp, pe măsură ce sunt dezvoltate soluţii tehnologice.

TABELUL 5 – Estimări ale costurilor pentru diferitele niveluri de amploare a renovării

Amploarea renovării Cost iniţial (€/m2) la 
preţurile actuale

Curba de învăţare Costuri în 2050 (€/m2) 
la preţurile actuale

Renovare minoră  - 15% 25 0.5% 21

Renovare moderată  - 45% 90 1% 63

Renovare extinsă  - 75% 200 2% 97

Renovare nZEb  - 95% 350 3% 117
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variaBile ale renovării

principalele variabile care influenţează procesele de renovare a clădirilor sunt:
•	 rata de renovare, exprimată ca % din fondul de clădiri într-un an dat;
•	 amploarea renovării, în concordanţă cu cele patru niveluri descrise anterior:

◊ minoră, 
◊ moderată, 
◊ extinsă,
◊ nZEb; 

•	 costul renovării, care variază şi el în funcţie de amploare.

rata De renovare

principalele variabile referitoare la ratele de renovare, avute în vedere de acest model, sunt viteza cu care 
se derulează activitatea de renovare, proporţia fondului imobiliar care urmează să fie renovat şi durata 
strategiei.

luând în considerare ipotezele menţionate mai sus, acest model propune două parcursuri principale de 
creştere: lENt şi MEdIu. Acestea sunt raportate la un NIVEl dE bAZă care presupune că ratele de ren-
ovare rămân neschimbate faţă de rata actuală (presupusă a fi de 1% pe an).

Figura 14 – Parcursuri modelate ale ratelor de renovare

În cazul clădirilor rezidenţiale, rata de renovare aleasă este ajustată pentru a prioritiza cele două game 
de clădiri mai vechi (construite înainte de 1960 şi între 1961 şi 1990), o mare parte a acestora fiind sau 
urmând a fi renovate între momentul actual şi anul 2030.

 Incet
 Mediu
 de baza
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amploarea renovării

cealaltă variabilă-cheie a activităţii este amploarea renovării, prin care se înţelege proporţia economiilor de 
energie realizate printr-o renovare.

deşi nu se poate estima cu certitudine amploarea actuală a renovării întreprinse în Europa, dovezile 
existente ne indică o imagine în care marea majoritate a activităţii se încadrează în categoria renovărilor 
minore. Renovările extinse, acolo unde există, sunt adesea proiecte-pilot sau demonstrative, menite să 
evalueze viabilitatea realizării unor economii energetice de 60% sau mai mult şi să ofere oportunitatea de 
a învăţa.

Există trei scenarii diferite pentru amploarea renovării: superficială, intermediară şi extinsă, reflectând 
ritmul unei tranziţii progresive spre renovări care permit economii medii mai mari, după cum se ilustrează 
schematic mai jos.

Figura 15 – Defalcarea tipului de renovare (amploarea) pentru trei parcursuri de renovare indicative

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

%
 re

no
va

ti
on

s 
by

 d
ep

th

Shallow Renovation Path

NZEB

deep

moderate

minor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

%
 re

no
va

ti
on

s 
by

 d
ep

th

Intermediate Renovation Path

NZEB

deep

moderate

minor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

%
 re

no
va

ti
on

s 
by

 d
ep

th

Deep Renovation Path

NZEB

deep

moderate

minor

Renovare superficiala

Renovare intermediara

Renovare extinsa

%
 a

m
pl

oa
re

a 
re

no
va

rii
%

 a
m

pl
oa

re
a 

re
no

va
rii

%
 a

m
pl

oa
re

a 
re

no
va

rii

 nZEb

 adanc

 moderat

 minor

 nZEb

 adanc

 moderat

 minor

 nZEb

 adanc

 moderat

 minor



RENOVAREA ROMÂNIEI  | 33

măsuri De renovare

A se remarca faptul că, în toate scenariile, activitatea presupusă de renovare este „neutră din punct de 
vedere tehnologic”. cu alte cuvinte, nu s-au luat în calcul ipoteze legate de măsurile specifice care ar 
urma a fi aplicate pentru a se atinge un anumit nivel de economii energetice. O abordare ideală ar fi să se 
considere cel mai bun pachet de măsuri care ar putea duce la o îmbunătăţire maximă a performanţei en-
ergetice pentru fiecare tip de clădire în parte. pachetul ar putea include o serie de măsuri, inclusiv unele 
dintre sau chiar toate măsurile următoare:
•	 Izolarea termică (pereţi, podele, acoperişuri)
•	 Modernizarea ferestrelor şi uşilor
•	 umbrirea solară - îndeosebi pentru a reduce cerinţa de climatizare a clădirilor
•	 Reducerea infiltrărilor de aer
•	 Modernizarea sistemelor hVAc
•	 Instalarea unor sisteme combinate de energie termică şi electricitate
•	 branșarea la sistemele centralizate de termoficare
•	 Instalarea unor sisteme de recuperare a căldurii cu ventilaţie mecanică
•	 Modernizarea sistemelor de iluminat
•	 Imbunătăţirea mecanismelor de control
•	 Instalarea unor soluţii energetice din surse regenerabile (instalaţii de încălzire solară a apei, panouri 

fotovoltaice, pompe de căldură, boilere pe bază de biomasă, mini-turbine eoliene etc.)

cu timpul, balanţa de măsuri va varia odată cu evoluţia tehnologică, în special a tehnologiilor energetice 
din surse regenerabile, cum ar fi panourile fotovoltaice, pentru care continuarea reducerilor tradiţionale 
de preţ ar putea face ca, peste 10 ani, energia electrică generată de sistemele de panouri fotovoltaice să 
fie competitivă sub aspectul costurilor cu sursele convenţionale. de asemenea, ca urmare a cercetării şi 
dezvoltării unor noi soluţii tehnologice, vor apărea în timp noi modalităţi de reducere a consumului de 
energie.

scenarii

se pot modela diverse scenarii de renovare pe baza combinaţiilor dintre rata de renovare şi nivelurile de 
amploare a renovării. În scopul prezentei strategii, sunt avute în vedere patru scenarii:
•	 ElEMENtAR - continuarea practicii actuale, şi anume renovări predominant minore acoperind 1% 

din suprafaţă anual şi actualele rate ale decarbonizării
•	 MOdEst - presupune rata de renovare lENtă şi parcursul de renovare supERfIcIAlă
•	 INtERMEdIAR - presupune rata de renovare MEdIE şi parcursul de renovare INtERMEdIARă
•	 AMbIŢIOs - presupune rata de renovare MEdIE şi parcursul de renovare EXtINsă
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Figure 5: final energy demand for SFH, MFH and offices by building services
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rezultatele moDelului

Rezultatele modelului de renovare prezentate în această secţiune se bazează pe diferitele scenarii de 
renovare a fondului imobiliar din România până în 2050. principalele variabile sunt rata şi amploarea 
renovării, iar pentru deciziile de investiţii necesare şi rentabilitatea preconizată, ratele de scont folosite 
oferă o imagine a celor mai atractive parcursuri. Modelul derivă scenariile de renovare pe baza variabilelor 
menţionate mai sus şi calculează costurile, economiile şi alte beneficii rezultate, după cum se ilustrează 
în tabelul 6.

TABELUL 6 – Rezultatele analizei scenariilor

SCENARIU Elementar Modest Intermediar Ambiţios

Economii de energie

Economii de energie în 2050                                  tWh/a               8.5 31.1 44.8 63.2

Economii de energie în 2050                      %
comparativ cu 2010        

              8.3 30.4 43.8 61.8

Costuri şi beneficii pe durata de viaţă

costuri de investiţii până în 2050  milioane € 
                                                                    (valoarea 
                                                                actuală netă)

             2,084 5,486 9,224 16,540

Economii cumulative de 
costuri energetice                              

5,414 16,726 25,164 37,011

Economii nete pentru 
consumatori (la o rată 
de scont de 8%)

3,333 11,248 15,954 20,496

Economii nete pentru 
societate (la o rată de 
scont de 4%)

17,143 67,586 93,862 126,408

Rata internă de rentabilitate                           IRR 14.6 14.4 13.6 11.4

Emisii de carbon*

Economii anuale de cO2 în 2050         MtcO2/a 3 22 24 25

Economii de cO2 în 2050                            %
(% din 2010)                                           

12 79 83 89

cO2 abatement cost                                     €/tcO2 -138 -40 -54 -70

Beneficii pentru societate

costuri de reducere a cO2      Nr. mediu de 
                                                   locuri de muncă/an 

4,403 15,854 24,888 39,736

*Rata de decarbonizare pentru scenariul elementar este rata medie de decarbonizare în uE începând din 
1990. pentru celelalte scenarii, aceasta este rata necesară pentru atingerea obiectivelor foii de parcurs a 
uE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050.

compararea economică a scenariilor De renovare

următoarele cifre compară costurile şi economiile diferitelor parcursuri de renovare. Rezultatele indică 
faptul că se pot obţine economii nete pentru consumatori de 20 miliarde EuR (la valoarea actuală şi o rată 
de scont de 8%) dacă se urmează o strategie de renovare ambiţioasă.

milioane € (valoa-
rea actuală netă)

milioane € (valoa-
rea actuală netă)

milioane € (valoa-
rea actuală netă)
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din perspectiva societăţii, la o rată de scont de 4%, numai valoarea economiilor de costuri energetice poate 
ajunge la 126 miliarde EuR, fără a mai lua în calcul valoarea semnificativă a co-beneficiilor asociate.

Figura 16 – Estimările financiare ale diferitelor scenarii

calcularea rentaBilităţii

O consideraţie importantă în determinarea ritmului de trecere la standarde de renovare tot mai exi-
gente este reprezentată de rentabilitatea diferitelor niveluri de amploare a renovării. Această secţiune 
examinează modul în care standardul de performanţă optimă a clădirilor din punctul de vedere al cos-
turilor variază în timp, date fiind ipotezele enunţate mai sus.

calcularea costurilor s-a făcut la trei rate de scont (4%, 6% şi 8%) pentru fiecare dintre cele patru nive-
luri de amploare a renovării din tabelul de mai jos. toate calculele au fost efectuate pentru o clădire 
fictivă „medie din punct de vedere statistic”, determinată prin împărţirea consumului total de energie 
reglementată23 la suprafaţa brută a fondului imobiliar din România. Astfel, se obţine o valoare de 211 
kWh/m2/an.
 

TABELUL 7 – Economiile de energie şi performanţa energetică rezultată în funcţie de amploarea 
renovării pentru o clădire nominală medie din România care consumă 211 kWh/m2/an

Tipul renovării Economii de 
energie (%)

Economii 
(kWh/m2/an)

Performanţa 
energetică rezultată 
(kWh/m2/an))

Minoră 15 32 179

Moderată 45 95 116

Extinsă 75 158 53

nZEb 95 200 11

23Energie reglementată = utilizările care intră sub incidenţa Epbd: încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă şi iluminat fix.
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calculele sunt realizate pentru 2014 şi pentru intervale ulterioare de 2 ani până în 2030, după cum se 
prezintă în tabelul de mai jos. Nivelul optim de costuri este considerat a fi punctul în care valoarea actuală 
netă (NpV) depăşeşte zero. Rezultatele pentru care NpV este negativă sunt indicate cu roşu.

la calcularea NpV, s-a presupus o durată medie de viaţă de 40 de ani pentru măsurile aplicate. Aceasta este 
o estimare prudentă care corespunde nivelului inferior al intervalului 40-120 de ani reprezentând durata 
de viaţă a clădirilor, astfel cum a fost publicat de International Energy Agency (Agenția Internaţională 
pentru Energie) în „beyond Kyoto - Energy dynamics and climate stabilisation”24. În cea mai mare parte, 
măsurile de anvelopare termică a clădirilor, odată aplicate, se vor menţine pentru restul duratei de viaţă 
a clădirii. Ar putea fi necesar ca alte măsuri tehnice, cum ar fi centralele hVAc sau instalaţiile solare, să fie 
înlocuite după 20-30 de ani, iar ipoteza este că noile echipamente vor fi cel puţin la fel de eficiente ca cele 
pe care le înlocuiesc. cu alte cuvinte, investiţiile în echipamente mai eficiente asigură economii viitoare.

Rezultatele sunt reprezentate şi grafic, indicând pragul de rentabilitate când liniile intersectează axa X.

TABELUL 8 – Calcularea NPV25 (economii € NPV per m2 de suprafaţă)

NOtă – Valorile NpV negative marcate cu roşu nu sunt rentabile

24pagina 68 a documentului http://www.oecd.org/greengrowth/greening-energy/49157219.pdf
25Valoarea actuală netă (NpV) se calculează luând costurile de investiţii şi economiile rezultate pe durata de viaţă a măsurilor, scontate cu rata indicată.
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Figura 17 – Calcularea NPV pe o perioadă de 40 de ani la diverse rate de scont şi niveluri de amploare 
a renovării

se poate observa că:
•	 la o rată de scont de 4%, toate nivelurile de renovare sunt rentabile în prezent.
•	 la o rată de scont de 6%, toate nivelurile de renovare, exceptând nZEb, sunt rentabile în prezent. 

Renovările nZEb devin rentabile din 2018.
•	 la cea mai mare rată de scont de 8%, renovările extinse devin rentabile numai după 2018, în 

timp ce renovările nZEb devin rentabile începând cu 2022.

la prima vedere, aceste niveluri de performanţă pot părea surprinzător de exigente. totuşi, la calcularea 
rentabilităţii, trebuie observat că doi factori-cheie sunt esenţiali pentru rentabilizarea renovărilor extinse 
în decurs de câţiva ani:
•	 Inflaţia preţurilor la energie creşte valoarea economiilor viitoare.
•	 curba de învăţare reduce costul renovării în anii următori.

Mai mult, se preconizează că tehnologiile de energii regenerabile vor juca treptat un rol din ce în ce mai 
important pe măsură ce costul acestora scade şi devin mai accesibile financiar.

În mod evident, rata de scont influenţează în mod semnificativ rentabilitatea. trecând de la un calcul 
bazat pe o rată de 8% la unul bazat pe o rată de 4%, se ajunge la un punct în care renovările nZEb devin 
rentabile mai devreme cu 8 ani, şi anume începând cu anul curent, faţă de 2022. de asemenea, graficul 
de mai sus ilustrează că standardele mai ambiţioase de performanţă au o curbă mai abruptă, arătând 
că beneficiile la valoarea actuală netă devin progresiv mai mari în timp, comparativ cu standardele mai 
puţin ambiţioase.

un alt factor important este perioada avută în vedere pentru estimarea efectelor măsurilor. În cazul în 
care calcularea optimizării costurilor se face pe o perioadă de numai 20 de ani, în loc de 40 de ani, se 
observă o imagine extrem de diferită, ilustrată de figura de mai jos. Numai renovările minore la o rată de 
scont de 4% sunt astfel rentabile în prezent, în timp ce renovările nZEb la o rată de scont de 8% devin 
rentabile abia în 2028.
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Figura 18 – Calcularea NPV pe o perioadă de 20 de ani la diverse rate de scont şi niveluri de 
amploare a renovării

calcularea rentaBilităţii în funcţie De tipul De clăDire

se iau în considerare trei exemple de tipuri de proprietăţi pentru a ilustra aspectele financiare ale unei 
renovări extinse la rate de scont de 4% şi 8%. proprietăţile alese sunt:
•	 o locuinţă unifamilială cu o suprafaţă de 73 m2

•	 o locuinţă multi-familială cu o suprafaţă de 48 m2

•	 o clădire nerezidențială nominală cu o suprafaţă de 1 000 m2

Rezultatele sunt sintetizate în tabelul de mai jos. se poate observa că, în toate cazurile, o renovare extinsă 
este rentabilă la o rată de scont de 4%, însă nu şi la o rată de 8%. datorită impactului curbei de învăţare şi 
reducerii preţurilor energiei, renovările extinse devin rentabile la o rată de scont de 8% în 2019, în cazul 
proprietăţilor nerezidenţiale, respectiv în 2023, în cazul proprietăţilor rezidenţiale.

TABELUL 9 – Calcularea rentabilităţii pentru trei tipuri de clădiri
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ELEMENT UNITATE LOCUINTA 
UNIFAMILIALA

LOCUINTA MULTI-
FAMILIALA

CLADIRE
NEREZIDENTIALA

Suprafata m2 73 48 1000

Consum
energetic/m2

kWh/m2/a 201 201 255

Consum energetic kWh/a 14673 9648 255000

Cheltuieli anuale de 
energie

€/a 604 397 10505

Costuri de 
investitii-renovare 
extinsa

€ 14308 9408 196000

Economii anuale in 
2014

€ 453 298 7879

Economii anuale in 
2020

€ 605 398 10522

Economii anuale in 
2030

€ 980 644 17030

NPV la o rata de 
scont de 4%

€ 6649 4372 166186

NPV la o rata de 
scont de 8%

€ -3560 -2341 -13114

Anul în care 
renovarea extinsă 
devine rentabilă la 
o rată de scont de 
8%

2023 2023 2019
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6. fINANcIAl ANAlysIs Of thE 
nZEb sOlutIONs

the financial impacts for single-family, multi-family and office buildings have been 
calculated by assuming the extra investment costs and related cost savings (mainly 
reflecting energy savings) of nZEb solutions as compared to the reference buildings 
according to the current standard. 

6.1. basic assumptions
the following tables present the assumed energy prices as the basis for estimating the financial impact 
for private households and offices. these prices are averages, considering a period of 30 years with an 
anticipated high increase in energy prices over the period 2011-2020 (when a price liberalisation is 
foreseen) and an average annual price increase rate of 1.5% afterwards (2021-2040). 

All calculations for Romania were based on an interest rate of 8% as it is currently the case in Romania.

Table 16: Assumed energy prices for private households and offices/industry (average 2011-2040)

Assumed energy prices for private households (average 2011-2040)

Energy price 
average

Yearly price increase 
2011 to 2020

Yearly price increase 
2021 to 2040

gas [€/kWh] 0.044 6.0 % 1.5 %

conventional electricity [€/kWh] 0.154 5.5 % 1.5 %

feed-in electricity [€/kWh] 0.154 5.5 % 1.5 %

district heat (50% REs) [€/kWh] 0.023 6.0 % 1.5 %

Wood pellets [€/kWh] 0.054 1.5 % 1.5 %

Assumed energy prices for offices/industry (average 2011-2040)

Energy price 
average

Yearly price increase 
2011 to 2020

Yearly price increase 
2021 to 2040

gas [€/kWh] 0.046 6.0 % 1.5 %

conventional electricity [€/kWh] 0.198 5.5 % 1.5 %

feed-in electricity [€/kWh] 0.198 5.5 % 1.5 %

district heat (50% REs) [€/kWh] 0.023 6.0 % 1.5 %

Wood pellets [€/kWh] 0.054 1.5 % 1.5 %

the assumed investment costs as identified on the Romanian market today are described in the 
following tables. Obviously, investment costs are dependent on specific market circumstances, contract 
negotiations, sales volumes etc. and might differ substantially at the level of individual projects. this 
study doesn’t take into account the potential price decrease for new technologies. however, this is very 
probably going to happen after a certain level of market upscale.  consequently, additional costs for 
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se poate observa că, atunci când sunt evaluate pe durata vieţii economice a măsurilor, toate scenariile 
sunt rentabile dat fiind că economiile de costuri cu energia la valoarea actuală depăşesc în mod sem-
nificativ investiţiile. totuşi, dificultatea constă în asigurarea finanţării pentru investiţiile iniţiale, într-un 
context în care majoritatea populaţiei şi majoritatea întreprinderilor dispun de mijloace modeste, la care 
se adaugă niveluri reduse de motivare şi conştientizare.

profilul De investiţii

tabelul şi graficul de mai jos prezintă profilul de investiţii pentru intervale de 5 ani, începând din 2015. 
trebuie menţionat că aceste cifre sunt nescontate.

TABELUL 10 – Profilul de investiţii

ScenaRIU 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

€bn

Elementar 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13

Modest 0.22 0.32 0.42 0.53 0.64 0.75 0.90 1.00

Intermediar 0.28 0.60 0.96 1.09 1.14 1.10 1.11 1.05

Ambiţios 0.46 1.38 1.83 1.69 1.54 1.41 1.34 1.21

scenariul elementar ilustrează investiţiile actuale estimate pentru renovarea clădirilor, de aproximativ 
0,19 mld. €/an. deşi nivelul de activitate rămâne acelaşi, costurile scad în timp, datorită curbei de învăţare. 
după cum este de aşteptat, investiţiile necesare cresc de la scenariul modest la scenariul ambiţios în 
2015, dar şi pentru toate cele trei scenarii, cel puţin până în 2025.

Accelerarea este mai rapidă pentru scenariul ambiţios, care reprezintă o trecere rapidă spre renovarea 
extinsă, atingând un vârf al ratei de investiţii de 1.8 mld. € în 2025. după 2025, investiţiile totale în cazul 
scenariului ambiţios se reduc odată cu scăderea costurilor măsurilor, iar investiţiile în cazul scenariului 
intermediar ajung în jurul anului 2030 la un nivel mai mult sau mai puţin stabil, in jur de 1,1 mld. €. 
Investiţiile din scenariul modest continuă să crească de-a lungul întregii perioade, ajungând la 1 mld. € 
în 2050.

Figura 19 – Profilul de investiţii
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fonDuri ue pentru o renovare energetică eficientă a clăDirilor26

clădirile se află în centrul strategiei uE pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii până în 
2020. uE a recunoscut în repetate rânduri faptul că investiţiile în renovarea energetică eficientă a fondului 
imobiliar din uE este o soluţie care aduce beneficii întreprinderilor, gospodăriilor şi planetei deopotrivă. prin 
urmare, eficienţa energetică şi tranziţia spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă 
un obiectiv tematic-cheie al următoarei perioade de finanţare 2014-2020, la care trebuie să fie aliniate 
acordurile de parteneriat şi programele operaţionale. se aşteaptă ca finanţarea acordată României să fie 
mai mult decât dublă, ajungând la aproximativ 1,5 mld. € de-a lungul celor 7 ani ai perioadei de finanţare. 
sfera de eligibilitate a investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor a fost, de asemenea, extinsă dincolo de 
fondul European de dezvoltare Regională (fEdR) pentru a încuraja şi investiţiile din fondul de coeziune 
(din care sectorul imobiliar era anterior exclus) şi din fondul social European.

pentru a maximiza impactul proiectelor şi pentru a se realiza o dezvoltare mai bine integrată, statele 
membre sunt încurajate să combine diversele fonduri în programe operaţionale „multi-fond” pentru 
următoarea perioadă de finanţare. Eficienţa energetică a clădirilor (atât publice, cât şi private) este sprijinită 
prin oportunităţi de finanţare din mai multe fonduri: fEdR (procentaje minime obligatorii), fondul de 
coeziune (unde imobilele publice şi private sunt complet eligibile) şi fondul social European (sprijinirea 
perfecţionării forţei de muncă pentru locuri de muncă ecologice).

se preconizează că nivelul finanţării alocate pentru eficienţa energetică în cadrul acestor fonduri europene 
structurale şi de investiţii să fie mai mult decât dublu comparativ cu ultima perioadă de finanţare. Astfel, 
limita maximă de 4% pentru investiţiile în eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale din ultima perioadă 
de finanţare a fEdR a fost înlocuită cu un procent minim obligatoriu pentru investiţiile în energie durabilă, 
inclusiv eficienţă energetică, în viitoarea perioadă de finanţare (de la un minim de 12% pentru majoritatea 
statelor membre noi la cel puţin 20% pentru statele membre mai vechi). Oportunităţile de finanţare 
pentru renovarea energetică eficientă a clădirilor au fost sporite în următoarea perioadă de finanţare, 
prin deschiderea fondului de coeziune atât pentru imobilele publice, cât şi pentru cele private (un sector 
anterior exclus din acest fond), iar fondul social European va continua să încurajeze formarea de experţi în 
eficienţa energetică.

Informaţii referitoare la utilizarea fondului de coeziune pentru finanţarea renovării clădirilor sunt disponibile 
în documentul intitulat „financing the energy renovation of buildings with cohesion policy funding”27, 
publicat în 2014. pagina de internet a comisiei Europene „financing Energy Efficiency”28 oferă informaţii 
suplimentare despre sursele de finanţare.
 
O sursă specifică de finanţare este facilitatea de finanţare pentru Eficienţă Energetică (EEff) bERd uE – a 
se vedea caseta.

Facilitatea de Finanţare pentru Eficienţă Energetică (EEFF) BERD UE

EEff este o linie de creditare pe bază de granturi înfiinţată de comisia Europeană şi de banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi dezvoltare pentru a sprijin investiţiile în eficienţă energetică din sectorul pri-
vat. companiile din sectorul privat pot împrumuta până la 2,5 milioane EuR de la o bancă participantă 
pentru investiţii în eficienţă energetică, beneficiind de consultanţă tehnică gratuită; acestea pot primi 
un grant uE de 15% (până la 375 000 EuR) direct din partea bERd atunci când investiţia este finalizată 
şi operaţională.

finanţarea este disponibilă pentru o serie de investiţii menite să ducă la economii de energie, inclusiv 
pentru renovarea clădirilor.

26Adaptare după broşura campaniei Renovarea Europei, referitoare la fondurile structurale: http://www.renovate-europe.eu/uploads/Renovate%20
Europe%20structural%20funds%20leaflet.pdf

27http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_guidance_energy_renovation_buildings.pdf 
28http://ec.europa.eu/energy/efficiency/financing/financing_en.htm
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politicile existente
România dispune de mai multe politici cu impact asupra utilizării energiei:
•	 foaia de parcurs în domeniul energetic din România (hg nr. 890/2003) care vizează un consum final 

de energie electrică de 57,59 tWh în 2015;
•	 strategia privind sursele regenerabile de energie (hg nr. 1535/2003) consolidată de planul de acţiune 

privind energia din surse regenerabile din cadrul directivei RE;
•	 strategia naţională în domeniul eficienţei energetice (hg nr. 163/2004) care integrează planul 

naţional de acţiune privind eficienţa energetică din cadrul Esd;
•	 •Strategia	naţională	privind	alimentarea	cu	energie	termică	a	localităţilor	prin	sisteme	de	producere	

şi distribuţie centralizate (hg nr. 882/2004);
•	 programul naţional „termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (hg nr. 462/2006) privind reabilitarea 

sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi reabilitarea termică a clădirilor;
•	 planul Naţional de dezvoltare 2007-2013, coroborat cu programele sectoriale fEdR şi trei sub pro-

grame majore privind eficienţa energetică şi energia durabilă, sursele regenerabile de energie şi 
reţelele de interconectare;

•	 strategia energetică naţională a României pentru perioada 2007-2020 (hg nr. 1069/2007) care 
vizează o intensitate a energiei primare de 0,32 în 2015 şi 0,26 în 2020;

•	 strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030 (hg nr. 
1460/2008).

strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 (hg nr. 1069/20071) include previziunile 
din 2007 referitoare la consumul energetic. totuşi, aceste previziuni nu ţin seama de impactul crizei eco-
nomice. principalele măsuri ale strategiei în ceea ce priveşte clădirile sunt:
•	 Intensificarea campaniilor de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri;
•	 continuarea programului „termoficare 2006-2015 căldură şi confort”;
•	 continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe;
•	 Extinderea programului naţional pentru eficienţă energetică (reabilitarea sistemului de termoficare, 

reabilitarea clădirilor publice şi sporirea eficienţei iluminatului public) pentru perioada 2011-2015;
•	 Obligativitatea dobândirii unor certificate de performanţă energetică, începând din 2010, pentru 

clădirile rezidenţiale (locuinţe unifamiliale şi apartamente) puse în vânzare sau închiriate;
•	 Aplicarea de către autorităţile publice centrale şi locale a Og nr. 22/2008 privind eficienţa energetică 

şi promovarea utilizării la consumatorii finali a energiei din surse regenerabile.

Nu se impun cerinţe minime pentru modernizarea/renovarea majoră a clădirilor existente. totuşi, dacă se 
utilizează fonduri publice (de ex. prin programul naţional de reabilitare), se specifică o valoare maximă de 
100kWh/m²/an pentru consumul final în materie de încălzire a spaţiilor.

cerinţele autorizaţiilor De renovare

dacă se întreprind măsuri de renovare majoră care pot avea un impact asupra structurii clădirii, este 
necesară o autorizaţie care să ateste că proiectul de renovare îndeplineşte toate cerinţele legale. În 
cazul în care clădirea respectivă apare sau este situată într-o zonă istorică, este necesară o autorizaţie 
suplimentară care să ateste că renovarea faţadei nu schimbă caracteristicile principale ale clădirii şi/sau 
zonei.
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organizarea proprietarilor Din clăDirile multi-familiale 
şi procesul Decizional cu privire la renovare

proprietarii care trăiesc în clădiri multi-familiale sunt organizaţi în asociaţii de proprietari legal constitu-
ite în conformitate cu legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari (din clădirile rezidenţiale multi-familiale). Asociaţiile de proprietari sunt reprezentate de un 
comitet format din mai mulţi reprezentanţi.

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2010, decizia renovării clădirilor poate fi 
luată cu acordul a două treimi dintre proprietari.

programe De sprijin financiar

Există mai multe programe de sprijin financiar deja implementate de către sau cu sprijinul guvernului 
României, menite să promoveze eficienţa energetică şi energiile din surse regenerabile pentru clădiri, prin 
sprijinirea renovărilor şi dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor locale. următoarele programe vizează în 
special fondul de clădiri mai vechi, cu cel mai mare potenţial de îmbunătăţiri, situate de obicei în regiuni 
cu venituri reduse.

TABELUL 11 – Programe de sprijin guvernamental în România

Denumirea programului de sprijin financiar Scurtă descriere

„Termoficare 2006-2015 – căldură şi confort” programul are două componente: 
- programul naţional de reabilitare termică a blocurilor de 
locuinţe;
- programul de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare 
cu energie termică.

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 
finanţare prin credite bancare cu garanţie 
guvernamentală în completarea Progra-
mului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a locuinţelor

În 2010, guvernul României a adoptat un program de sprijin 
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor de locuit. pro-
gramul oferă garanţii guvernamentale şi dobânzi subvenţionate 
pentru creditele contractate în vederea reabilitării termice 
a clădirilor de locuit. Asociaţiile de proprietari şi proprietarii 
clădirilor de locuinţe unifamiliale pot astfel beneficia de condiţii 
favorabile de creditare pentru reabilitarea termică a spaţiilor de 
locuit construite şi achiziționate până la sfârşitul anului 2000.

Programul Casa Verde programul casa Verde a fost operaţional între 2010 şi 2011, 
oferind finanţare din fondul pentru Mediu pentru instalarea 
unor sisteme de încălzire bazate pe energii regenerabile.

LGGE Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici 
din România29

Acest proiect se axează pe reducerea consumului de ener-
gie în locuinţele cu venituri modeste, pentru a aborda prob-
lema sărăciei energetice din România. proiectul este menit să 
îmbunătăţească capacitatea constructorilor şi furnizorilor locali 
de a reduce consumul de energie în rândul comunităţilor cu 
venituri modeste şi să promoveze renovarea şcolilor, clădirilor 
municipale şi a gospodăriilor cu implicarea comunităţii. Aces-
ta sprijină şi îmbunătăţirea politicilor care vizează eficienţa 
energetică a comunităţilor cu venituri modeste şi este menit să 
amelioreze bazele de date şi metodologiile de monitorizare a 
necesităţilor energetice ale clădirilor.

29http://www.thegef.org/gef/node/4412 
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opţiuni De politici
Etapa 3 a strategiei de renovare este dezvoltarea unui cadru adecvat de politici - o componentă esenţială 
pentru realizarea cu succes a strategiei de renovare. procentul redus de investiţii alocate în trecut pentru 
renovarea clădirilor nu poate fi abordat în mod corespunzător printr-o singură politică sau un singur 
program de sprijin. Este nevoie de o evaluare strategică a obstacolelor care au împiedicat până acum 
piaţa şi de eforturi concertate pentru depăşirea acestor obstacole într-un mod coordonat. provocarea 
este reprezentată de conceperea unui cadru de politici care să înlăture obstacolele şi, în acelaşi timp, 
să ofere proprietarilor, ocupanţilor şi investitorilor în clădiri informaţii, stimulente şi capacităţi adecvate 
pentru a face paşii necesari.

una dintre dificultăţile cu care se confruntă toate ţările este aceea că politicile care pot influenţa ren-
ovarea clădirilor - în mod pozitiv sau negativ - ţin rareori de un singur departament guvernamental sau 
de un nivel unic de guvernare. la nivel naţional, politicile relevante sunt de obicei împărţite între numer-
oase departamente sau agenţii. În mod evident, componenţa diferitelor ministere variază de la o ţară 
la alta şi, de asemenea, este supusă frecvent modificărilor ca urmare a schimbării guvernelor în urma 
alegerilor. prin urmare, domeniile de politici descrise în continuare pot ţine de ministere separate sau pot 
fi de resortul aceluiaşi minister:
•	 Finanţe/Trezorerie: utilizarea unor instrumente fiscale precum impozitarea, facilităţile fiscale sau 

alte stimulente, joacă un rol important în transmiterea de semnale consumatorilor, dar şi actorilor de 
pe piaţă. Normele care guvernează companiile de servicii energetice (EscO) sunt importante pentru 
a determina dacă o ţară are sau nu o piaţă propice pentru finanţarea terţă;

•	 Energie: politica în domeniul energiei este de obicei dominată de preocupări legate de aprovizion-
are. prin urmare, rolul măsurilor care ţin de cerere, aşa cum este eficienţa energetică a clădirilor, este 
deseori trecut cu vederea sau minimizat, deşi diverse studii internaţionale au arătat că economiile 
de energie realizate prin măsuri care vizează cererea pot fi comparabile sau pot chiar depăşi energia 
asigurată de diferiţii combustibili individuali.

•	 Economie: criza economică are încă un impact semnificativ asupra multor economii europene şi 
globale, iar mulţi actori şi-au creat o imagine greşită conform căreia măsurile de îmbunătăţire a me-
diului sunt întrucâtva în detrimentul creşterii economice. Există importante dovezi care atestă că 
investiţiile în clădiri cu înaltă performanţă energetică sunt propice economiei şi creează locuri de 
muncă.

•	 Mediu/Schimbări climatice: deşi accentul major rămâne pe negocierile internaţionale, nu poate 
fi ignorat faptul că imobilele contribuie în cea mai mare măsură la emisiile de cO2 şi, prin urmare, 
trebuie să constituie un domeniu prioritar de acţiune pe plan intern.

•	 Sectorul locativ: la fel ca în multe alte ţări, chestiunile care ţin de calitatea, confortul şi accesabili-
tatea financiară a locuinţelor reprezintă o preocupare naţională pentru toţi românii. costurile ener-
getice sunt o componentă-cheie a costurilor din sectorul locativ, iar singura soluţie sustenabilă pe 
termen lung pentru a asigura o încălzire accesibilă financiar este îmbunătăţirea performanţei ener-
getice a fondului imobiliar.

•	 Dezvoltare regională: regenerarea şi alte iniţiative de dezvoltare regională sunt adesea asociate cu 
îmbunătăţirile estetice şi de infrastructură, iar măsurile de economisire a energiei sunt rareori con-
siderate a fi o prioritate de prim rang. Autorităţile regionale gestionează programele operaţionale de 
finanţare din partea uE, astfel că pot avea o influenţă semnificativă asupra prioritizării cheltuielilor.

•	 Sănătate: deşi nu este un domeniu evident de politici cu rol în renovarea clădirilor, realitatea este că 
o calitate slabă a locuinţelor (probleme de încălzire insuficientă sau supraîncălzire, condens, dezvol-
tarea mucegaiului şi poluarea aerului interior) duce la probleme majore de sănătate care determină 
costuri pentru populaţie în materie de zile de lucru pierdute şi de impact asupra serviciilor de 
sănătate.
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punctul de plecare pentru secţiunea de evaluare a politicilor aferentă strategiei de renovare este o 
revizuire a obstacolelor existente. trebuie să se dezvolte soluţii pentru depăşirea acestor obstacole. 
soluţiile trebuie să aibă un regim concertat, pentru a se sprijini şi consolida reciproc şi pentru a crea un 
cadru propice investiţiilor în renovarea clădirilor.

obstacole

Au fost identificate trei tipuri principale de obstacole ca fiind cele mai relevante pentru sectorul imobiliar 
din România30:
•	 legislaţie/strategii
•	 situaţia economică
•	 competenţe, ocuparea forţei de muncă şi sistemul educaţional

tabelul de mai jos prezintă o listă a obstacolelor selectate din cadrul celor trei tipuri principale. secţiunea 
următoarea discută o serie de opţiuni de politici menite să remedieze obstacolele şi să ofere un cadru de 
politici pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor.

TABELUL 12 – Evaluarea barierelor (simplificat)

tIpul dE ObstAcOl: legislativ/strategic

Există o serie de ministere cu responsabilităţi care se suprapun în materie de imobile, neexistând o 
corelare între acestea şi nici între legislaţia şi reglementările departamentale aferente 

Nu există o strategie naţională comună pentru implementarea tehnologiilor şi soluţiilor energetice 
durabile

tIpul dE ObstAcOl: economic

criza financiară, insuficienţa fondurilor pentru sprijinirea renovării clădirilor

lipsa investiţiilor private în reabilitarea imobilelor rezidenţiale şi nerezidenţiale

costurile ridicate ale companiilor de servicii energetice (EscO) 

cererea scăzută de tehnologii cu consum energetic redus pentru clădiri, ceea ce duce la preţuri mai 
mari 

tendinţa naţională de „maximizare a profitului cu eforturi minime” în locul metodei costurilor optime, 
ceea ce duce la lucrări necorespunzătoare 

Rata mare a şomajului şi durata de timp până la reangajare

preţurile energiei (gaz, combustibil, electricitate etc.) comparativ cu preţurile reale (subvenţii pentru 
energie)

tIpul dE ObstAcOl: competenţe, ocuparea forţei de muncă şi sistemul educaţional

lipsa lucrătorilor calificaţi sau lucrători cu o slabă pregătire în utilizarea noilor tehnologii concepute 
pentru EE şi REs

30lista de mai sus a fost adaptată după prezentarea de la conferinţa Euro construcții din 2012: http://euroconferinte.ro/prezentari/tema1-17.pdf
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Dezvoltarea soluţiilor De politici

În raportul său transmis comisiei cu privire la articolul 7 din directiva EEd, referitor la schemele de 
obligaţii în materie de eficienţă energetică (EEO), guvernul României a considerat că nu ar fi oportună 
introducerea unei scheme de obligaţii pentru perioada 2014 2016, datorită impactului asupra preţurilor 
energiei31. totuşi, există o amplă experienţă în cadrul uE şi la nivel internaţional în ceea ce priveşte EEO32 
care arată că acestea pot aduce beneficii semnificative, beneficiile nete pentru consumatori compensând 
cu mult creşterea modestă a facturilor la anergie.

Mai degrabă decât să adopte o schemă de obligaţii în materie de eficienţă energetică, guvernul României 
a optat pentru o abordare alternativă constând din următoarele măsuri de politici:
•	 crearea unui fond de investiţii în eficienţă energetică, care ar putea permite utilizarea unor fonduri 

private, a fondurilor structurale, a veniturilor obţinute din licitaţiile care intră în sfera prevederilor Eu 
Ets şi, eventual, a bugetului de stat.

•	 Realizarea de audituri energetice.
•	 formarea auditorilor energetici.
•	 campanii de sensibilizare şi de consiliere a consumatorilor, menite să sporească conştientizarea în 

rândul gospodăriilor cu privire la beneficiile auditurilor energetice, prin intermediul unor servicii de 
consiliere în materie energetică.

•	 Reglementări sau acorduri voluntare.
•	 susţinerea dezvoltării companiilor de servicii energetice (EscO), inclusiv elaborarea cadrului de 

reglementare privind înfiinţarea şi funcţionarea EscO, dezvoltarea pieţei acestor companii şi 
promovarea contractelor de performanţă energetică până în 2016.

Aceste măsuri sunt menite să îmbunătăţească, într-o oarecare măsură, cadrul pentru renovarea 
clădirilor şi este important să fie implementate în mod eficient. pe lângă aceste măsuri, bpIE consideră 
că există multe alte acţiuni cărora ar trebui să li se acorde o atenţie cuvenită. Acestea sunt discutate în 
ghidul bpIE privind elaborarea strategiilor de renovare, sub şase secţiuni:
•	 strategii
•	 legislaţie şi reglementări
•	 tehnice
•	 fiscale / financiare
•	 comunicare / dezvoltarea capacităţilor
•	 c&d
 
Figura 20 – Schema principalelor categorii de măsuri în materie de politici  

31http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article7/2013_ro_eed_article7_en.pdf  
32proiectul de asistenţă în materie de reglementare (Regulatory Assistance project) a elaborat numeroase documente referitoare la EEO, de ex. privind cele 

mai bune practici la nivel global http://www.raponline.org/document/download/id/5003.download/id/5003
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33suRsA - ghidul bpIE privind elaborarea strategiilor de renovare.

lista completă a opţiunilor de politici este prezentată în paginile următoare, alături de indicaţii propuse 
privind relevanţa pentru situaţia din România.

TABELUL 13 – MĂSURI DE POLITICI PENTRU SPRIjINIREA STRATEGIEI DE RENOVARE

STRATEGII

BPIE - LISTĂ INDICATIVĂ DE 
INIŢIATIVE ÎN MATERIE DE POLITICI33  
(neexhaustivă)

APLICABILITATEA PENTRU STRATEGIA 
DE RENOVARE PREZENTATĂ

Asigurarea sprijinului din partea întregului 
spectru politic pentru renovarea extinsă a 
fondului imobiliar

Mare - sprijinul la nivelul întregului spec-
tru politic şi social pentru un program de 
renovare va contribui la instituirea unui 
climat menit să ofere certitudine pe ter-
men lung şi încredere în piaţă 

crearea unui comitet independent pentru 
monitorizarea şi raportarea constantă a 
progreselor strategiei, inclusiv formularea 
de recomandări pentru îmbunătăţire şi 
actualizări periodice

de analizat. un comitet independent are 
avantajul că oferă o fundamentare neutră 
din punct de vedere politic pentru evalu-
area progreselor şi recomandări pentru 
atingerea obiectivelor privind renovarea

Evaluarea sistematică a obstacolelor în 
calea inovării din cadrul fiecărui segment 
al pieţei şi dezvoltarea unor politici menite 
să contribuie la depăşirea obstacolului 
respectiv

Mare – această strategie identifică unele 
dintre principalele obstacole şi posibilele 
soluţii

stabilirea unui obiectiv de eradicare a 
sărăciei energetice prin îmbunătăţirea 
performanţei energetice a fondului imobil-
iar

Mare - Abordarea slabei performanţe 
energetice a locuinţelor multor cetăţeni 
români aflaţi într-o situaţie defavorizată 
ar însemna o îmbunătăţire majoră adusă 
calităţii vieţii lor

Elaborarea unor ţinte cuprinzătoare, trans-
politici, care să se integreze cu şi care să 
contribuie la realizarea obiectivelor din 
domeniile conexe (de exemplu, urbaniza-
rea durabilă, eficienţa utilizării resurselor, 
construcţiile durabile etc.)

de analizat în 2017 (a doua iteraţie a
strategiei naţionale de renovare)

stabilirea unui grup amplu de părţi 
interesate ca forum pentru consultare, 
formularea de politici şi feedback privind 
chestiunile practice şi obstacolele în calea 
renovării

părţile interesate identificate în acest 
document ar putea alcătui baza unui 
forum permanent al părţilor interesate

demonstrarea rolului exemplar printr-o 
renovare extinsă accelerată a clădirilor 
publice, dezvoltându-se astfel capacităţile 
lanţului de furnizori şi oferind o bază de 
cunoaştere pentru activităţile de renovare 
în sectorul privat/comercial

pe lângă obiectivul de 3% pe an pentru 
administraţia centrală (art. 5 din EEd) din 
2014, ar trebui să se acorde o consideraţie 
importantă implementării unui obiectiv 
similar şi pentru restul sectorului public, 
începând din 2015
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LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI

BPIE - LISTĂ INDICATIVĂ DE 
INIŢIATIVE ÎN MATERIE DE 
POLITICI  (neexhaustivă)

APLICABILITATEA PENTRU 
STRATEGIA DE RENOVARE 
PREZENTATĂ

Identificarea factorilor 
declanşatori şi dezvoltarea 
unor reglementări aferente care 
să încurajeze sau să impună 
îmbunătăţirea performanţei 
energetice a clădirilor34

Mare - Orice intervenţie 
asupra unei clădiri ar trebui 
folosită ca o oportunitate pen-
tru maximizarea îmbunătăţirii 
performanţei energetice a 
elementului de clădire sau a 
sistemului tehnic respectiv

conceperea unor scheme de 
obligaţii în materie de eficienţă 
energetică (EEO) care să încura-
jeze renovările extinse

Aceasta ar trebui considerată o 
prioritate de prim rang pentru 
perioada de după 2017 

facilitarea modernizării tuturor 
locuinţelor sociale la niveluri 
înalte de performanţă energetică

Nu reprezintă o prioritate, dat 
fiind numărul limitat de locuinţe 
sociale din România

Remedierea practicilor restrictive 
legate de implementarea locală 
a tehnologiilor cu emisii reduse/
zero de dioxid de carbon, pentru 
a asigura instituirea unui mediu 
propice integrării energiilor 
regenerabile pentru clădiri

Mare – energiile regenerabile 
integrate în clădiri ar trebui spri-
jinite în mod activ, în limitele 
impuse de normele uE privind 
ajutoarele de stat

Eliminarea legislaţiei restrictive 
în materie de locaţiune care 
descurajează sau împiedică 
aducerea unor îmbunătăţiri 
în materie de performanţă 
energetică 

Mare – cei care doresc să 
investească nu ar trebui 
împiedicaţi să realizeze renovări 
datorită legislaţiei inadecvate

Obligativitatea îmbunătăţirii 
fondului imobiliar cel mai puţin 
eficient, prin creşterea nivelului 
de performanţă energetică (de 
exemplu, prin impunerea de 
restricţii la vânzarea sau închiri-
erea clădirilor care se încadrează 
în cele mai joase categorii de 
performanţă energetică)

de analizat în 2017

TEHNICE

dezvoltarea unor standarde de 
renovare consolidate în mod 
progresiv şi regulat, în baza 
experienţei acumulate şi a noilor 
soluţii tehnologice

conform dispoziţiilor Epbd

Analizarea potenţialului unor sis-
teme centralizate de termoficare 
care să ofere energie eficientă 
cu emisii reduse de dioxid de 
carbon

Mare – luarea unor măsuri 
pentru îmbunătăţirea eficienţei 
şi acceptabilităţii publice a 
numărului mare de sisteme 
centralizate existente, alături 
de temperarea valului de 
debranşări

34Exemple de factori declanșatori: audituri, emiterea certificatelor de performanţă energetică, inspecţii ale instalaţiilor de încălzire şi climatizare, 
schimbarea proprietarilor sau ocupanţilor, schimbarea destinaţiei clădirii, alte lucrări pentru clădiri (de exemplu, extinderi).
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TEHNICE

Asigurarea unei monitorizări şi 
aplicări adecvate a conformităţii 
cu codurile din domeniul

conform dispoziţiilor Epbd

dezvoltarea unor pachete de 
soluţii care să poată fi replicate 
rapid la tipuri de clădiri similare

stabilirea unei baze de date cu 
soluţii tehnice care să servească 
drept referinţă pentru viitoarele 
proiecte/investiţii

Introducerea unei certificări a 
calităţii pentru instalaţii şi produse

conform dispoziţiilor Epbd

FISCALE / 
FINANCIARE

dezvoltarea unor standarde de 
renovare consolidate în mod 
progresiv şi regulat, în baza 
experienţei acumulate şi a noilor 
soluţii tehnologice

Top priority – maximise the 
application of Eu cohesion and 
structural funds under the 2014-
2020 budget to deep renovation of 
buildings. 

factor in monetary value of co-
benefits (e.g. health, employment) 
in public funding decisions

High - Establish cross-ministerial 
group to appraise the co-benefits 
from energy performance improve-
ment, and reflect the value in policy 
making in areas such as health and 
employment

develop funding vehicles, tailored 
to specific market segments, that 
provide a simple (“one-stop-shop”) 
and commercially attractive source 
of finance for deep renovation

High – the proposed Energy Ef-
ficiency Investment fund could 
be developed as the main funding 
vehicle for renovation

develop mechanisms to encour-
age deep renovation via third 
party financing (tpf) e.g. EscOs, 
Epcs

High -  develop the regulatory 
framework for effective operation of 
the EscO and energy performance 
contracts markets by 2016

strengthen energy/carbon pricing 
mechanisms to provide the right 
economic signals

for consideration in 2017, once 
fossil subsidies have been largely 
removed

Remove fossil fuel subsidies to 
eliminate perverse incentives that 
discourage investment

In hand – existing subsidies for 
electricity, gas and district heating 
being progressively phased out

luarea în considerare a mecan-
ismelor „bonus-malus”, pre-
cum sisteme de impozitare a 
proprietăţilor (care favorizează 
clădirile cu performanţe energet-
ice înalte şi penalizează clădirile cu 
performanţe scăzute) şi stabilirea 
tarifelor la energie

de analizat în 2017
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COMUNICARE / DEZVOL-
TAREA CAPACITĂŢILOR

BPIE - LISTĂ INDICATIVĂ DE 
INIŢIATIVE ÎN MATERIE DE PO-
LITICI  (neexhaustivă)

APLICABILITATEA PEN-
TRU STRATEGIA DE RENOVARE 
PREZENTATĂ

crearea unor baze de date accesi-
bile publicului, care să demon-
streze performanţa energetică 
a clădirilor renovate şi să ofere 
informaţii despre efectuarea 
renovărilor extinse

Medie – o mai bună cunoaştere a 
soluţiilor de renovare va încuraja 
replicarea acestora

demararea unor programe de 
perfecţionare şi formare pentru 
profesiile şi disciplinele-cheie

Mare – implementa-
rea constatărilor buildup skills 
România, inclusiv crearea unui 
corp de auditori energetici cu 
calificări adecvate

crearea unor reţele de partajare 
între regiuni/statele membre 
a cunoştinţelor şi experienţei 
acumulate

Înţelegerea modului în care 
celelalte state membre au abordat 
chestiunile specifice poate con-
tribui la remedierea acestora în 
contextul din România

Încurajarea dezvoltării industriei 
locale a lanţului de furnizori, 
pentru maximizarea beneficiilor 
macroeconomice şi minimizarea 
emisiilor încorporate de cO2

Mare - maximizarea potenţialului 
economic pentru noi locuri de 
muncă în sectorul de producţie şi 
furnizare de soluţii cu amprentă 
redusă de carbon

dezvoltarea unor activităţi de 
promovare şi diseminare care 
să sensibilizeze proprietarii de 
clădiri cu privire la oportunităţile 
de renovare extinsă şi care să 
ofere un sprijin pas cu pas de-a 
lungul întregului proces de 
renovare

Mare - succesul oricărei politici 
depinde de implicarea efectivă a 
proprietarilor de clădiri din secto-
rul rezidenţial sau nerezidenţial

comunicarea regulată şi publică 
a progreselor realizate în cadrul 
strategiei de renovare

la fel ca mai sus

C&D sprijinirea proiectelor de cerc-
etare şi dezvoltare şi a proiect-
elor demonstrative legate 
de tehnologii şi tehnici noi şi 
îmbunătăţite pentru renovări 
extinse, inclusiv modalitatea de 
integrare a celor mai bune prac-
tici în cât mai multe clădiri

Revizuirea iniţiativelor c&d 
existente în uE şi analizarea sferei 
de aplicabilitate a rezultatelor în 
România
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about how to share the burden in context of the Eu emission reduction targets. Another alternative 
would be for the Romanian government or the Eu to provide higher financial support (e.g. in the form of 
subsidies) to allow for the implementation of the standards required to reach nZEb levels.

7.2. Direct anD inDirect benefits of iDentifieD nzeb solutions
Investing in more sustainable, energy efficient buildings contributes substantially to increased energy 
security, environmental protection, job creation and improved quality of life. It also contributes to 
the sustainable development of the construction sector and supply chain industry. While the upfront 
investment is relatively high and the return on investment usually longer than for other economic 
activities, there are multiple benefits that are shared among building users and owners, the construction 
industry, the public sector and society as a whole.

the benefits of implementing nZEbs are wider than simply energy and cO2 savings. they can be 
summarised as follows:

•	 The	quality	of	life	in	a	nearly	Zero-Energy	Building	is	better	than	in	a	building	constructed	according	
to current practice. An adequate design of the building and a high quality construction include cost-
saving possibilities that cover the additional costs of an energy-efficient building envelope almost 
entirely. there is a higher quality of life through better (thermal) comfort. the nearly Zero-Energy 
building provides good indoor air quality. fresh filtered air is continuously delivered by the ventilation 
system. It is more independent of outdoor conditions (climate. air pollution). concerning the noise 
protection, the thick and well-insulated structures provide effective sound insulation.

•	 Ambient	benefits	arise	through	reduced	energy	demand	that	minimises	wider	environmental	impacts	
of energy extraction, production and supply.

•	 There	are	environmental	benefits	from	improving	local	air	quality.

•	 Social	benefits	derive	from	the	alleviation	of	fuel	poverty.

•	 Health	benefits	are	possible	 through	 improved	 indoor	air	quality	and	 reducing	 risks	of	 cold	homes,	
particularly for those on low-incomes or for elderly householders.

•	 Macro-economic	benefits	arise	through	the	promotion	of	innovative	technologies	and	creating	market	
opportunities for new or more efficient technologies and through the provision of certain incentives for 
pilot projects and market transformation.

•	 Private	economic	benefits:	higher	investment	costs	may	be	outweighed	by	the	energy	savings	over	the	
lifetime of the building (the building offers less sensitivity to energy prices and political disturbances. 
When a building is sold, the high standard can be rewarded through a re-sale price up to 30% higher in 
comparison to standard buildings.

•	 Job	creation	can	result	from	the	manufacturing	and	installation	of	energy	efficiency	measures	and	of	
renewable energy technologies.

•	 There	will	be	decreased	energy	dependence	on	fossil	fuels	and	therefore	on	the	future	energy	prices47.

In this study, the approach to quantifying some of the benefits is done in an approximate way, by 
extrapolating results from the reference buildings to a national level, e.g. (average energy and cO2 
savings per m²) x (m² built new per year) x 30 years (2020-2050). In table 25 we present the estimated 
macro-economic impact by 2050 in terms of additional investments, new jobs (only direct impact in the 
construction industry), cO2 and energy savings. 

48 As an example, additional investments in a very well established construction sector already having all necessary job profiles and spread all over the 
considered country or region, then the job impact is determined with a fair approximation by using the job intensity of the sector. however, if the 
additional invested capital suppose to expand new qualifications as is the case for nZEb, it is necessary to create all over the given country or region a 
critical mass of specialists for these new qualifications able to provide the requested services. In this case, the job creation potential is much higher than 
in the first case (even few times higher).

49 this is the estimated job effect in the construction sector only and without considering the additional impact in the supply chain industry and other 
related sectors. It was considered that every €1 million invested will generate around 17 new jobs, as identified in several previous studies such as bpIE 
(2011) ‘Europe’s buildings under the Microscope’. 

            

     

              X  cONcluZIE
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RENOVAREA ROMâNIEI reprezintă o oportunitate majoră pentru modernizarea durabilă a fondului 
imobiliar din România, care să aducă beneficii multiple gospodăriilor, mediului de afaceri şi sectorului 
public. O abordare strategică, cum este cea evidenţiată în acest raport, va stimula piaţa într-un mod în 
care actualele iniţiative fragmentate nu au reuşit să o facă.

prezentul document acoperă etapele 1-3 ale elaborării strategiei bpIE şi procesul de implementare. 
Etapa 4 (formularea strategiei şi consultarea aferentă) s-a desfăşurat cu ocazia unei reuniuni organizate 
la bucureşti în noiembrie 2013, la care au participat peste 30 de părţi interesate-cheie. Acest proiect final 
de strategie este rezultatul unui exerciţiu de consultare.
cea mai importantă etapă a strategiei (etapa 5) este, însă, implementarea acesteia. ca un prim pas, este 
esenţial să se menţină interesul şi avântul generat de publicarea prezentei strategii, precum şi reţeaua de 
părţi interesate creată în timpul procesului de elaborare. guvernul trebuie să aloce resursele necesare şi 
să dedice timpul necesar adoptării de iniţiative legislative pentru ca politicile şi măsurile esenţiale pentru 
punerea în aplicare a strategiei să fie dezvoltate şi implementate în timp util.

Această strategie stabileşte un cadru pe termen lung, până în 2050, pentru renovarea fondului imobiliar 
din România la niveluri foarte înalte de performanţă energetică. În vederea atingerii acestui obiectiv, 
este necesar să se mobilizeze proprietarii de clădiri pentru a efectua o renovare extinsă a clădirilor 
aferente, prin crearea unor condiţii de piaţă adecvate şi a unui context de politici pentru acţiune. În acest 
proces, trebuie implicat întregul lanţ de furnizare, de la producători şi instalatori, la furnizorii de servicii 
profesionale.

s-ar putea realiza economii nete de costuri cu energia pentru consumatori de 20 mld. EuR (după 
deducerea costurilor de investiţii) prin adoptarea celui mai ambiţios scenariu de politici. Acestea sunt 
calculate la o rată de scont de 8%. Aplicând o rată de scont de 4%, beneficiile nete la valoarea actuală ar 
fi de 126 mld. EuR. În plus, există o serie de efecte asociate semnificative legate de îmbunătăţirea stării 
de sănătate, reducerea dependenţei de importuri, creşterea securităţii energetice, stimularea economiei 
şi protecţia mediului care ar aduce beneficii suplimentare economiei româneşti.

finanţarea reprezintă cheia succesului. Există multe surse europene de finanţare care trebuie exploatate, 
iar fondul de Investiţii în Eficienţă Energetică ar trebui conceput pentru a facilita investiţiile consumatorilor 
în renovarea clădirilor.

dezvoltarea întregului set de politici pentru creşterea ratei de renovare de la aproximativ 1% din suprafaţă 
anual cât este în prezent la 2,5 3% va necesita timp. politicile considerate a fi cele mai importante în 
perioada următoare de trei ani sunt prezentate în tabelul 11 şi sunt rezumate mai jos.

•	 Asigurarea unui sprijin trans-partinic şi trans-societal pentru un program naţional de renovare a 
fondului imobiliar al României;

•	 stabilirea unui grup interministerial pentru evaluarea co-beneficiilor rezultate din îmbunătăţirea 
performanţei energetice, precum şi reflectarea valorii în procesul decizional din domenii precum 
sănătatea şi ocuparea forţei de muncă;

•	 Abordarea slabei performanţe energetice a locuinţelor multor cetăţeni români aflaţi într-o situaţie 
defavorizată ar însemna o îmbunătăţire majoră adusă calităţii vieţii lor;

•	 Ar trebui să se acorde o consideraţie importantă implementării unei rate de renovare de 3% pentru 
întregul sector public, începând din 2015;

•	 stabilirea unor cerinţe înalte de performanţă pentru înlocuirea elementelor de clădire şi a instalaţiilor 
tehnice, cum ar fi sistemele de încălzire, ventilaţie şi climatizare (hVAc);

•	 Oferirea de sprijin pentru energiile regenerabile integrate în clădiri;
•	 Îmbunătăţirea în continuare a eficienţei şi acceptabilităţii publice a numărului mare de sisteme 
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centralizate de termoficare existente, alături de temperarea valului de debranşări;
•	 dezvoltarea unei scheme de obligaţii în materie de eficienţă energetică (EEO) pentru sprijinirea 

renovărilor extinse în perioada de după 2017;
•	 Maximizarea absorbţiei din fondul de coeziune şi din fondurile structurale ale uE pentru bugetul 

2014-2020 în vederea unei renovări extinse a clădirilor;
•	 conceperea fondului de Investiţii în Eficienţă Energetică ca motor principal de finanţare a renovării;
•	 Elaborarea cadrului de reglementare privind înfiinţarea şi funcţionarea EscO, dezvoltarea pieţei 

acestor companii şi promovarea contractelor de performanţă energetică până în 2016;
•	 Eliminarea legislaţiei restrictive în materie de locaţiune care descurajează sau împiedică aducerea 

unor îmbunătăţiri în materie de performanţă energetică;
•	 Implementarea constatărilor buildup skills România, inclusiv crearea unui corp de auditori energetici 

cu calificări adecvate;
•	 Încurajarea dezvoltării unei industrii interne a lanţului de furnizori locali pentru asigurarea şi 

implementarea măsurilor de renovare;
•	 dezvoltarea unor activităţi de promovare şi diseminare care să sensibilizeze proprietarii de clădiri cu 

privire la oportunităţile de renovare extinsă şi care să ofere un sprijin pas cu pas de-a lungul întregului 
proces de renovare;

•	 crearea unui forum al părţilor interesate (alcătuit din organizaţiile identificate în acest raport) pentru 
asistenţă în implementarea şi rafinarea continuă a strategiei.
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8.2. energy performance certification 
In Romania, the energy performance certificate has been compulsory for new buildings since 2007. 
the certificate was not mandatory for change of ownership and the renting of old buildings.  Energy 
certificates are not necessarily placed on public buildings but are issued for renovated collective buildings 
and placed at the Owner Associations Office. from 2011 energy certificates are mandatory whenever a 
flat or house is sold or rented, thus creating an awareness raising wave that could be used to push for a 
stronger refurbishment and a new nearly zero-energy construction programme.

Anticipating improvements in building codes, energy certificates should be prepared for the upcoming 
market uptake of very low-energy buildings. the energy scales from the energy certificates should be 
adapted accordingly in order to cope with the anticipated lower energy consumption of nZEb and to 
have sufficient steps within 0-100kWh/m2/yr.  

With rising requirements on building energy certification and expert capacity, implementation issues 
may appear. A solution for avoiding these problems is to upscale programmes for training building 
certifiers and auditors in a timely fashion and to permanently improve their skills and capabilities. 

While some of the measures listed below are already in place in Romania, it is good to remember that to 
achieve a well-functioning system, it is recommended that all of the following criteria51 are fulfilled:

1. Existence of a well-structured network of independent energy auditors

2. Mandatory training 

3. limited validity of the professional status of the Energy certification Assessors (EcA) to a certain period 
and subject to renewal (e.g. every 5 years)

4. Effective monitoring and control of EcA activities 

5. central database for certificates managed at national level

6. linkage of capacity building programs with information campaigns and other soft tools

8.3. raising awareness anD information
At the local level, municipalities and their associations such as the Romanian federation of local 
Authorities or Romanian Association of towns should inform local market actors by: 

•	 Encouraging	cooperation	between	members	at	several	levels;

•	 Organizing	programmes	that	can	facilitate	learning,	exchange	of	experience	and	networking;

•	 Providing	professional	training;

•	 Exchanging	best	practice	experience.

there is still a significant need for awareness-raising for energy efficiency in buildings in Romania. It is 
recommended that all new instruments be accompanied by awareness-raising campaigns. 

Moreover, communication between national and local levels has to be improved to achieve an effective 
correlation between National Action plans (for energy efficiency, renewable energy and buildings) and 
local strategies and, where available, sustainable Energy Action plans.

51 Intelligent Energy Europe (2010). comparison of building certification and energy auditor training in Europe.
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XI  INtROducERE

contextul politic european
legislația Europeană, prin directiva pentru performanța Energetică a clădirilor (Epbd 2010/31/Eu) și 
directiva pentru Energia Regenerabilă (REd, directiva 2009/28/Ec), cere statelor membre să dezvolte 
politici ambițioase în sectorul cladirilor. Elaborarea de politici integrate inteligente pentru asigurarea 
tranziţiei către clădiri aproape zero-energie (nZEb), precum și pentru promovarea surselor regenerabile 
pentru încălzirea și răcirea în clădiri (REs-h/c) va fi un element decisiv în atingerea obiectivelor ambițioase 
de reducere a consumului de energie şi a emisiilor de carbon în sectorul clădirilor. În Europa, atingerea 
acestor obiective presupune în special renovarea clădirilor existente la standarde înalte de performanţă 
energetică.

directiva recent revizuită pentru performanța Energetică a clădirilor presupune ca, începând cu anul 
2019, toate clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice, să fie clădiri aproape zero-energie iar 
până la sfârșitul anului 2020 toate clădirile noi construite în uniunea Europeana să fie clădiri aproape zero-
energie. cu toate acestea, ţinând cont de diversitatea practicilor şi tradiţiilor în construcții precum şi de 
condiţiile climatice diverse existente pe continentul european, directiva pentru performanţa Energetică 
a clădirilor nu recomandă o abordare uniformă pentru implementarea clădirilor aproape zero-energie. 
Astfel, statele membre uE trebuie să elaboreze propriile foi de parcurs pentru implementarea cladirilor 
aproape zero-energie, ţinând  condițiile existente la nivel național, regional și local.

obiectivele proiectului entranze

Obiectivul proiectului ENtRANZE35 este acela de a susține în mod activ procesul de elaborare a politicilor 
de renovare a stocului de clădiri existent la standarde de clădiri aproape zero-energie şi de promovare 
a sistemelor regenerabile pentru încalzirea si răcirea clădirilor, prin furnizarea informațiilor,  analizelor și 
recomandărilor necesare efectuării acestei tranziţii. pentru a realiza acest obiectiv, ENtRANZE își propune 
în mod deosebit crearea unei platforme de dialog permanent care să reunească experți europeni în do-
meniul eficienţei energetice în clădiri, factori de decizie la nivel național, principalii actori de pe piaţă si 
alte părți interesate pentru a elabora împreună politici și planuri ambițioase, dar în acelaşi timp realiste, 
de promovare a clădirilor aproape zero-energie.

cladirile vizate sunt in special cele rezidentiale (case individuale si blocuri de locuit) si cele de birouri, 
inclusiv cladirile publice, care reprezinta mare parte a fondului de cladiri existent.

proiectul ENtRANZE se va concentra, în principal pe cele 9 țări36 ale partenerilor de proiect, care reprezintă 
cumulat mai mult de 60% din stocul de cladiri din uniunea Europeană. cu toate acestea, proiectul inten-
tioneaza sa furnizeze date, scenarii și recomandări generale pentru tot spatiul Eu-28 și serbia. bpIE este 
partener in proiectul ENtRANZE37 si are in responsabilitate actiunile ce vizeaza Romania. 
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35proiect IEE: politici pentru tranziţia la clădiri cu consum de energie aproape zero în Europa – ENtRANZE  www.entranze.eu 
36Austria, bulgaria, cehia, germania, finlanda, franta, spania, Italia, Romania 
37parteneri in proiectul IEE ENtRANZE: Energy Economics group (EEg) from the tu Viena (coordinator de proiect, Austria), National consumer Research
centre (finlanda), fraunhofer IsI (germania), National Renewable Energy centre (spania), end use Efficiency Research group, politecnico di Milano (Italia), 
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principalele moDalităţi De punere în practică si termen De finalizare

proiectul ENtRANZE se deruleaza in perioada Aprilie 2012-septembrie 2014. 
pana in prezent au fost realizate urmatoarele etape: 
•	 Evaluarea situatiei actuale: politici, programe, criterii de decizie, acceptare tehnologii nZEb, modele 

energo-socio-economice. un set de studii comparative sunt disponibile la: http://www.entranze.eu/
publications;

•	 Elaborarea unei baze de date pentru stocurile de cladiri (respectiv numar, suprafata, consum energie, 
vechime, dimensiuni, tipologie, ocupanti/investitori). baza de date online este disponibila la: http://
www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool;

•	 calcul de cost-optim pentru cateva pachete de masuri de renovare cladiri. Versiunea beta a 
instrumentului de calcul a costurilor optime este disponibila online la: http://www.entranze.eu/
tools/cost-tool.

In cadrul proiectului mai raman de realizat in perioada urmatoare doua obiective:
•	 definirea si evaluarea de pachete de politici integrate pentru promovarea nZEb si REs h/c (renovari 

si cladiri noi) – termen finalizare pentru Romania: februarie 2014. definirea pachetelor de politici se 
face in cooperare cu factori de decizie si actori de piata din Romania pe baza de intalniri directe si 
consultari prin mijloace de comunicare (telefon, posta electronica). 

•	 Recomandari detaliate si foi de parcurs pentru renovarea stocului de cladiri - termen de finalizare: 
iunie-iulie 2014 
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Table 28: Further steps for improving financial support schemes in Romania

State of art 1. REs-heating projects are supported by the Regional 
state aid scheme on the use of renewable energy 
resources and by the National Environment fund 
programme for REs development

2. cAsA VERdE (green house) programme. focusing on 
building heating and hot water systems using REs

Gaps in the implementation of nZEBs 1. No holistic policy package

2. No long term programme for new buildings

3. No specific mechanism to promote REs-h&c. except for 
the existence of co-financing of some projects within 
programs such as European structural funds or the 
Environment fund.

4. the NREAp issued mid 2010 did not sufficiently address 
biomass utilisation, although the biomass potential 
is large and biomass for heating is expected to be the 
main contributor to the 24% renewable energy quota 
by 2020.

What can be improved to achieve the 
implementation of nZEBs

1. create financial/fiscal instruments for EE and RE in 
new buildings that are embedded in a holistic policy 
package and which should include regulatory and 
communication elements.

2. Make energy efficiency  measures affordable (remove 
barriers):

-   loans
-   grants

3. facilitate the use of renewable technology by removing 
existing barriers and by introducing market support 
schemes (such as feed-in-tariffs) for:

-   local technology (financial support. knowledge 
transfer)

-   technology to be imported (where necessary) from 
other (Eu) countries

Intermediate steps 1. create an in-depth gap analysis to find out:
-   which EE measures and supporting RE technologies 

exist 
-   which barriers exist
-   which types of instruments are best to overcome 

barriers
-   what level of support is needed
-   which auxiliary instruments are needed to make 

financing work
-   how to overcome budget limitations for support 

programmes 

53 boermans, t.,grözinger, J. (2011). Economic effects of investing in energy efficiency in buildings - the bEAM² Model. cohesion policy investigating in 
energy efficiency in buildings. Ecofys. Available: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/energy2011nov/index_en.cfm
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pentru a explora mai în detaliu impactul iniţiativelor politice pentru cresterea performantei energetice a 
cladirilor, în cadrul proiectului IEE ENtRANZE se vor defini cateva seturi de politici ce urmeaza a fi evaluate 
pe baza programelor de simulare INVERt (tu Viena) si EE lab (fraunhofer IsI). Evolutia macro-economica 
a tarilor ce fac subiectul ENtRANZE a fost elaborata cu modelul pOlEs (ENERdAtA). 

Analiza de impact se intinde pe perioada 2008-2030. Referinta fata de care se estimeaza impactul seturilor 
de politici este anul 2008, selectat pentru faptul ca reprezinta situatia dinainte de criza economica.

pentru Romania, am definit trei seturi de politici pentru cladiri in trei scenarii dupa cum urmeaza:
•	 setul de politici 1 (ps1) - scenariul bau (‚business as usual’)
•	 setul de politici 2 (ps2)- scenariul de creştere/maturizare
•	 setul de politici 3 (ps3) – scenariul de transformare a pietei

scenariul de referinta este cel al situatiei neschimbate din 2008 (‚no policies scenario’).

fiecare set de politici integrate contine urmatoarele:
1.  Reglementari tehnice/cerinte de performanta energetica
2.  Instruire, educatie, calificare şi controlul conformitatii/calităţii
3.  Informare, motivare şi îndrumare
4.  Instrumente economice suport pentru renovarea cladirilor
5.  Măsuri energie primara, industrie, Rtd

reglementari tehnice/cerinte De performanta energetica

tabelul de mai jos ilustrează cerintele minime de performanţă energetica a cladirilor care sunt propuse 
pentru trei tipuri diferite de clădiri:
•	 locuinţe multi-familiale (Mfh)
•	 locuinţe unifamiliale (sfh)
•	 cladiri de birouri, şcoli, spitale şi hoteluri

cerintele minime propuse sunt in energie primara cladire iar cota de surse regenerabile este deja dedusa 
din valorile propuse in tabelul de mai jos. In caz ca aceasta cota de energie generata din surse regenerabile 
nu este posibil a fi realizata in cladire sau in apropierea acesteia, se pot lua in considerare doua variante 
alternative: 
-  achizitionare energie din surse regenerabile din retea (respectiv cumparare de energie electrica 
generata din surse regenerabile pe baza de certificate de origine)
-    atingerea cerintei minime de performanta energetica exclusiv prin masuri de eficienta (eventual cu o 
derogare de maxim 15%)

In practica, valorile ar trebui ajustate in functie de zonele climatice. din motive administrative, in cadrul 
ENtRANZE evaluarile se fac numai pentru o zona climatica, respectiv bucuresti. 
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TABEL 14: Cerinţe minime de performanta energetica pentru clădirile din România [kwh/m2/
an energie primară], respectiv pondere surse regenerabile(SRE)  in alimentarea necesarului de 
energie primara al cladirii [%]. 

Tip 
cladire

Anul Setul de politici 1 
(BaU)

Setul de politici 2
(‘Crestere’) 

Setul de politici 3 
(‘Transformare’)

Noi* Renovare* Noi* Renovare* Noi** R e n -
ovare**

Blocuri de 
locuinte

2015 90 100 80 100 70 90

2020 80 100 70
sRE>30%

90 60
sRE>40%

70
sRE>40%

2030 70 80 60
sRE>40%

70 40
sRE>50%

50
sRE>40%

Case indi-
viduale

2015 150 180 130 150 90 110

2020 120 150 100
sRE>30%

120 80
sRE>40%

90
sRE>20%

2030 100 130 70
sRE>40%

90 40
sRE>40%

60
sRE>40%

B i r o u r i , 
scoli, spi-
tale, hote-

luri

2015 120 140 100 120 90 110

2020 100 120 90
sRE>20%

100 70
sRE>30%

100
sRE>20%

2030 80 100 70
sRE>30%

90 40
sRE>40%

60
sRE>30%

*numai energie pentru încălzire
** consumul de energie conform Epbd (energie pentru încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă şi echipa-
mente auxiliare + iluminat în cazul clădirilor nerezidenţiale)

 
instruire, eDucatie, calificare şi controlul conformitatii/calităţii

conformitarea (verificare / control / lucratori) cu cerintele de performanta energetica a cladirilor este 
vitala in cladirile cu consum extrem de scazut de energie. calitatea executiei devine un factor cheie iar in 
caz contrar este posibil ca rezultatul sa fie o cladire scumpa cu performante energetice scazute. de aceea 
controlui conformitatii in constructii in raport cu cerintele de performanta energetica trebuie intarite 
corespunzator.

pentru a atinge standardul ridicat de calitate a proiectarii si executiei de cladiri cu consum foarte scazut 
de energie (atat cladiri noi cat si renovari) este nevoie de cresterea nivelului de pregatire a fortei de munca 
in constructii precum si a arhitectilor, proiectantilor si inginerilor implicati in procesul de constructie/
renovare cladiri.

Este important de asemenea cresterea gradului de informare a tuturor factorilor implicati, inclusiv a 
marelui public (respectiv proprietarii de locuinte) referitor la beneficiile eficientei energetice in cladiri, a 
instrumentelor suport disponibile. 

crearea de capacitati ce pot oferi informare, sprijin si indrumare in constructia si renovarea cladirilor la 
nivele de consum de energie aproape zero si simplificarea conditiilor/cerintelor administrative sunt alte 
masuri necesare.

de aceea aceea seturile de politici (tabel 15) includ masuri de sporire a conformitatii, de educare-
perfectionare a fortei de munca si de informare-indrumare a factorilor implicati.
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TABEL 15: Masuri de crestere a gradului de conformitate in constructii, de pregatire a fortei de 
munca si de informare-ghidare actori de piata

Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Controlul con-
formitatii
calităţii

Instruire, edu-
care, calificare

build-up skills-
strategie + Qual-
cert. 
programe de 
instruire prin 
proiecte europene  
(neintegrate oficial 
la nivel national).

programe de cali-
ficare in  meserii 
deficitare.
din 2020, intro-
ducerea unor 
programe de califi-
care pentru secto-
rul construcţiilor, 
pentru alinierea 
la cerinţele vizând 
clădirile cu con-
sum energetic 
redus.

Introducerea 
semnificativă 
incepand cu 2015 
a unor programe 
de formare şi 
calificare pen-
tru lucrătorii din 
construcţii in 
tehnologii  ‘low-
energy buildings’.

Introducerea 
semnificativă a 
unor programe 
de formare şi 
calificare pen-
tru lucrătorii 
din construcţii, 
îmbunătăţirea 
programe-
lor de studiu din 
învăţământul 
de bază şi uni-
versitar pentru 
a se ţine seama 
de introducerea 
clădirilor cu 
consum energetic 
redus şi pozitiv 
din 2015 pentru 
toate categoriile 
(arhitectură, in-
ginerie civilă, 
lucrători).
Instruirea instruc-
torilor si a celor 
implicati in ghidar-
ea si informarea 
actorilor de piata. 
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Informare, mo-
tivare şi îndru-
mare

Nicio informare 
specifică sau 
conştientizare 
cu privire la 
performanţa 
energetică a 
clădirilor, în afară 
de promovarea 
programelor 
naţionale de rea-
bilitare termica si 
a unor proiecte cu 
impact limitat (in 
special europene).
Actiuni limitate de 
informare derulate 
de asociatiile de 
municipalitati, 
orase, orase-en-
ergie.

O mai bună 
informare şi 
conştientizare, în 
principal, în cadrul 
programelor de 
sprijin.
crearea unui 
program national 
de constientizare 
a populatiei din 
fonduri uE de 
coeziune.

Aditional fata de 
sp1: crearea unei 
retele nationale 
de informare-
indrumare in 
orasele impor-
tante: birouri (în 
cadrul primăriilor, 
agenţiilor ener-
getice) care să 
ofere informaţii şi 
îndrumare legată 
de performanţa 
energetică 
a clădirilor, 
finanţare, pro-
grame. 

dezvoltarea si 
promovarea mai 
multor proiecte 
demonstrative in 
marile zone ur-
bane pentru prin-
cipalele tipuri de 
clădiri rezidenţiale 
şi de birouri.

Aditional fata de 
sp2: Retele de 
informare, îndru-
mare şi orientare 
de tip ghişeu-
unic pentru toate 
localităţile. plat-
forme de internet 
de tip ‚expert-
online’ + ghiseu 
electronic pentru 
formalitatile ad-
ministrative. 

dezvoltarea 
multor proiecte 
demonstrative în 
toate regiunile im-
portante ale ţării.
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 TABEL 15: Masuri de crestere a gradului de conformitate in constructii, de pregatire a fortei de 
munca si de informare-ghidare actori de piata

Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Program Nat. 
Blocuri (PNB, 
OUG 18/2009)

programul Nation-
al de reabilitare 
termica pentru 
îmbunătăţirea 
performanţei 
energetice a blo-
curilor de aparta-
mente (intre 1950-
1990), pentru a se 
ajunge< 100 kWh/
m2/an. schema 
presupune un 
grant din bugetul 
national de 50%+ 
un grant din 
bugetele admin-
istratiei locale de 
30%, restul fiind 
contributia propri-
etarilor.

buget: anual, vari-
abil
programul pilot 
pentru 2013 
finanţat din 
fonduri naţionale 
şi din fonduri 
structurale ale 
uE, cu grant 
variabil functie 
de veniturile pe 
gospodarie.

buget total pro-
gram pilot: 304 
mln. de alocat 
in 2013 (~50/50 
din bugetele 
naţionale/uE; + 
30% contribuţie 
din bugetul local/
municipal.  

programul 
national de 
reabilitare termica 
a blocurilor de 
locuinte continua 
pe schema pro-
gramului pilot cu 
fonduri uE.
conditiile raman 
aceleasi pana in 
2020 cand con-
tributia din buget-
ul public+uE 
scade la 30% si 
ramane la fel pana 
in 2030 (respectiv 
grant de 60% din 
bugetele publice 
si locale). 
buget program:  
600 mn € 2015-
2020
400 mn € 2021-
2030

programul 
National de 
reabilitare termica 
pentru  blocurile 
de apartamente: 
•	Reducerea	
nivelului finanţării 
nerambursabile: 
în prezent 80% -> 
60% în 2015, 40% 
în 2020 ; maxi-
mum 25% în 2030.
•	Familiile	cu	
venituri mod-
este ar urma să 
primească mai 
mult decat restul 
(respectiv de la 
80% în prezent  
→ 70% în 2015; 
maximum 55% în 
2020 şi 35% între 
2020 şi 2030)
•	Buget:	Buget	
global de 2 mld. 
EuR până în 2020 
şi un buget global 
de 1,4 mld. EuR 
între 2020 şi 2030 
pe baza de fon-
duri uE).

programul Nation-
al de reabilitare 
termica pentru 
blocurile de apar-
tamente: 
•	Reducerea	
nivelului finanţării 
nerambursabile: 
în prezent 80% 
-> 40% în 2015, 
maximum 25% în 
2020 şi 15% între 
2020 şi 2030.
•	Familiile	cu	veni-
turi modeste ar 
urma să primească 
mai mult (în 
prezent 80% 
->60% în 2015; 
maximum 35% în 
2020 şi 25% între 
2020 şi 2030)
buget: buget 
global de 3 mld. 
EuR până în 2020 
şi un buget global 
de 2,1 mld. EuR 
între 2020 şi 2030
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Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Program cred-
ite pref (OUG 
69/2010)

programe de cred-
ite preferenţiale 
pentru ren-
ovarea clădirilor 
rezidenţiale (cred-
ite cu dobândă 
subvenţionată de 
pana la 100%):
•	Perioada	actuală	
de creditare este 
de 5 ani. 
•	Buget:	în	funcţie	
de cerere, în baza 
unui plafon apro-
bat anual.
•	Autoritățile	lo-
cale pot co-finanța 
până la 30% din 
costurile eligibile. 
•	Valoare	împru-
mut: până la 
90% din valoarea 
lucrărilor, dar nu 
mai mult de:
o suma 
echivalentă în 
RON a 1850 €/
cameră, tVA 
inclus, în cazul 
blocurilor multi-
familiale,
o suma 
echivalentă în Ron 
a 7400 €/ cameră, 
tVA inclus, în 
cazul caselor indi-
viduale.

program neschim-
bat

continuarea pro-
gramului de cred-
ite preferenţiale 
pentru ren-
ovarea clădirilor 
rezidenţiale (cred-
ite cu dobândă 
subvenţionată 
până la 100% 
până în 2015, 
până la 70% până 
în 2020 şi până 
la 40% până în 
2030):
•	Extinderea	perio-
adei actuale de 
creditare de la 5 la 
10-15 ani. 
•	Subvenţionarea	
ratei dobânzii 
în funcţii de 
economiile de 
energie rezultate 
(0% dobândă pen-
tru NZEb, locuinţe 
pasive, clădiri 
pozitive energetic 
şi similare)
•	Integrarea	în	
continuare a REs 
h/c drept măsuri 
eligibile (din 
programul casa 
Verde)
•	Buget	anual	de	
aprox 200 mln. 
EuR

•	Continuarea	pro-
gramului de cred-
ite preferenţiale 
pentru ren-
ovarea clădirilor 
rezidenţiale 
(dobândă 
subvenţionată 
până la 80% până 
în 2015, până la 
60% până în 2020 
şi până la 30% 
până în 2030):
•	Extinderea	perio-
adei actuale de 
creditare de la 5 la 
15-20 ani.  
•	Subvenţionarea	
ratei dobânzii în 
funcţie de eco-
nomia de energie 
(0% dobândă pen-
tru NZEb, locuinţe 
pasive, clădiri 
pozitive energetic 
şi similare)
•	Integrarea	în	
continuare a REs 
h/c în măsurile 
eligibile (din 
programul casa 
Verde)
•	Introducerea	
unei linii de credi-
tare preferenţiale 
- fond de tip 
revolving (cu 
dobândă mică) 
pentru a spri-
jini co-finanţarea 
renovării blocuri-
lor de aparta-
mente în cadrul 
programului 
naţional indicat 
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Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Program cladiri 
publice

Nimic substantial, 
actiuni disparate. 

situatie neschim-
bata.

program pen-
tru renovarea 
clădirilor publice 
cu două compo-
nente: 
•	O	finanţare	
nerambursabilă 
(din fonduri pub-
lice, uE, IfI) pentru 
renovarea termică 
extinsă şi 
•	O	schemă	ESCO	
pentru sisteme de 
incalzire/racire cu 
eficienţă ridicată şi 
REs h/c
•	Buget	anual	
de cca. 300 mln. 
EuR până în 2020 
şi de 200 mln. 
EuR anual până 
în 2030 (până în 
2020 200 mln. EuR 
pentru finanţare 
nerambursabilă 
şi 100 mln. EuR 
într-un fond 
EscO, până în 
2030 finanţare 
nerambursabilă de 
150 mln. EuR şi 50 
mln. EuR într-un 
fond EscO)

•	Program	pen-
tru renovarea 
clădirilor publice 
cu două compo-
nente: 
•	Finanţare	
nerambursabilă 
(din fonduri pub-
lice, uE, IfI) pentru 
renovarea termică 
extinsă 
•	Schemă	ESCO	
pentru eficienţă 
ridicată şi REs h/c 
asociată cu un 
fond EscO (fond 
deschis, creat cu 
fonduri publice şi 
private)
•	Buget	anual	
de cca. 1,5 mld. 
EuR până în 2030 
(600 mln. EuR 
pentru finanţare 
nerambursabilă 
şi 450 mln. EuR 
într-un fond EscO 
public privat)
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Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Program ‘Casa 
verde’

programul casa 
Verde pentru 
persoane fizice şi 
organisme publice 
(finanţări neram-
bursabile pentru 
REs h/c pentru 
clădirile existente 
şi noi) 

buget: anual, vari-
abil, nu a mai fost 
alocat din 2011
cca. 200 mln. 
RON/an (~44 mln. 
EuRO/an, 50% 
pentru clădirile 
rezidenţiale, 50% 
pentru clădirile 
publice)

program neschim-
bat

utilizarea pro-
gramului casa 
Verde numai 
pentru clădirile 
noi şi alocare 
facilitati în funcţie 
de performanţa 
energetică şi 
REs h/c (de ex. 
pentru finanţarea 
locuinţelor pasive, 
clădirilor pozitive 
energetic). buget: 
•	Sectorul	
rezidenţial: 150 
mln. EuR/an până 
în 2020 şi 40 mln. 
EuR/an până în 
2030
•	Sectorul	public:	
150 mln. EuR/an 
până în 2020 şi 40 
mln. EuR/an până 
în 2030

•	Utilizarea	progra-
mului casa Verde 
numai pentru 
clădirile noi şi în 
baza performanţei 
energetice, in-
cluzand  REs h/c 
dar nu exclusiv 
(mai mult sau mai 
puţin standardele 
germane KfW 
KfW55 şi KfW40-
passivhaus):
•	Sectorul	
rezidenţial ~300 
mln. EuR/an până 
în 2030
organisme publice 
~300 mln. EuR/an 
până în 2030

Programe mu-
nicipale

programe 
adiţionale paralele 
şi similare progra-
mului multianual, 
derulate de unele 
municipalităţi 
şi vizând ren-
ovarea completă 
a blocurilor de 
apartamente (de 
exemplu, progra-
mul din sectorul 1 
din bucureşti, cu 
un împrumut bEI)

programe 
adiţionale pa-
ralele, similare 
programului 
multianual, 
derulate de unele 
municipalităţi 
(până la un număr 
de 4- 5 orase/sec-
toare bucuresti).

programe locale 
de renovare cladiri 
in aproape toate 
zonele urbane 
importante (peste 
50.000 locuitori).

programe ample 
de sustinere a 
renovarii cladirilor 
in toate localita-
tile (nu neaparat 
cu finantare dar 
coroborat cu mas-
urile de informare, 
ghidare, asistenta 
tehnica gratuita 
prezentate ante-
rior, precum de 
ex. lista cu masuri 
cu costuri reduse 
pentru renovarea 
energetica a 
caselor din zonele 
rurale – de ex. 
cum sa se elimine 
crapaturile din 
pereti, cum sa se 
izoleze acoperisul, 
cum sa se faca 
izolatia din jurul 
ferestrelor/uplutu-
ra rosturi etc)
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măsuri De reDucere a factorului De energie primara, De stimulare a
inDustriei De profil locale si De sustinere a cercetarii/Dezvoltarii

cresterea eficientei energetice in energia primara poate contribui semnificativ la asigurarea unei perfor-
mante energetice crescute a cladirilor (estimata in energie primara dupa cum cere directiva europeana). 
din aceste motive, masurile de crestere a gradului de furnizare energie (electrica si termica) din sisteme 
distribuite ce utilizeaza surse regenerabile au un rol important. la fel, cresterea randamentelor sisteme-
lor de urbane termoficare pot avea o contributie apreciabila. 

tari precum danemarca au inclus atat masuri la nivelul cladirii cat si masuri de reducere a factorului de 
energie primara in politica de crestere a performantei energetice a cladirilor si in atingerea unui nivel 
ridicat de performanta energetica a cladirilor cu consum de energie aproape zero.

stimularea dezvoltarii industriei locale de materiale si echipamente eficiente energetic si de producere a 
energiei din surse regenerabile pot avea o contributie majora la transformarea pietei, la cresterea nivelu-
lui de competitivitate a industriei romanesti si, nu in ultimul rand, de creare de locuri de munca durabile. 
stimularea cercetarii de noi tehnici si tehnologii de cladiri cu consum extrem de redus de energie, ‚cladiri 
active/pozitive’ (cladiri ce genereaza mai multa energie regenerabila decat consumul propriu) are de 
asemenea un rol important in dezvoltarea de know-how authoton si in mentinerea legaturilor cu cerc-
etari similare din tarile dezvoltate si invecinate.

Masurile propuse a fi incluse in seturile de politici pentru ENtRANZE sunt prezentate in tabelul 16.
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TABEL 16: Măsuri de reducere a factorului de energie primara, de stimulare a industriei de profil locale si de 
sustinere a cercetarii/dezvoltarii

Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Masuri 
pentru 
reducerea 
factorului 
de energie 
primara

utilizarea energiilor regenerabile 
(îndeosebi parcuri eoliene mari, 
dar şi energie solară fotovoltaică şi 
termală, într-o măsură mai mică). 
schema certificate Verzi, care se 
adresează însă productiei ‚mari’ de 
energie. pentru REs h/c în clădiri 
nu există niciun alt instrument de 
sprijin (exceptând programul casa 
Verde de mai sus).

Au fost si sunt implementate 
proiecte de reabilitare retele de 
transport si distributie energie 
electrica, precum si capacitati de 
(co-)generare.

În prezent, sistemele centralizate 
de termoficare (dh) sunt larg 
răspândite în zone urbane, au o 
amprentă mare de carbon, au un 
potenţial de eficienţă de 30% şi 
prezintă economii potenţiale de 
costuri de 20-40% pentru con-
sumatori (studiu pwc).
unele municipalităţi au implemen-
tat măsuri de creştere a eficienţei 
energetice a dh (generare şi retele 
distribuţie).
pwc). 
unele municipalităţi au implemen-
tat măsuri de creştere a eficienţei 
energetice a dh (generare şi retele 
distribuţie).
unele municipalităţi au implemen-
tat măsuri de creştere a eficienţei 
energetice a dh (generare şi retele 
distribuţie).

Acelasi format la 
schema de certifi-
cate Verzi.

Îmbunătăţiri 
minore ale dh 
(în termeni de 
eficienţă, şi anume 
10% gradual până 
în 2030), o uşoară 
creştere a ponderii 
REs în dh, însă 
mai ales în oraşele 
mici.

O rată uşor mai 
mare de inte-
grare a REs h/c 
în locuinţe (în 
principal, energie 
solară termică şi 
peleţi de biomasă 
pentru înlocuirea, 
într-o măsură 
mică, a lemnului 
de foc):
•	locuinţele	ex-
istente: 5% până 
în 2020 şi 20% 
până în 2030, 
•	clădirile	noi:	10%	
în 2015, 20% până 
în 2020 şi 100% 
până în 2030. 

schema de certificate 
Verzi deschisa si micilor 
producatori (precum 
sisteme distribuite insta-
late pe cladiri). Actiuni 
incipiente de dezvoltare 
‚smart grid’.
Integrarea ‚timida’ a po-
liticilor pentru cresterea 
performantei energetice a 
cladirilor cu cele comple-
mentare de dezvoltare 
urbana, regionala si a 
sistemului energetic. 

Îmbunătăţiri semnificative 
ale dh (creşterea cu 20% 
a eficienţei, treptat până 
în 2030), creşterea pon-
derii REs în toate oraşele. 
centrale co-generare de 
mare eficienta  in marile 
orase (prin reabilitare 
existente sau noi).

O rată mai mare de 
integrare a REs h/c în 
locuinţe (în principal, 
energie solară termică şi 
peleţi de biomasă pentru 
înlocuirea, într-o măsură 
mică, a lemnului de foc): 
•	locuinţele	existente:	5%	
până în 2020 şi 60% până 
în 2030,
•	clădirile	noi:	15%	în	
2015, 30% până în 2020 şi 
100% până în 2030.

schema de certifi-
cate Verzi deschisa si 
micilor producatori 
(precum sisteme 
distribuite instalate 
pe cladiri). Actiuni 
semnificative pentru 
dezvoltare ‚smart grid’. 

Integrarea avansata a 
politicilor pentru cres-
terea performantei 
energetice a cladirilor 
cu cele complemen-
tare de dezvoltare 
urbana, regionala si a 
sistemului energetic. 

Îmbunătăţiri sem-
nificative ale dh 
(creşterea cu 30% a 
eficienţei, treptat până 
în 2030), creşterea 
ponderii REs în toate 
oraşele (40-50% până 
în 2030). 

O rată foarte mare de 
integrare a REs h/c în 
locuinţe (în principal, 
energie solară termică 
şi peleţi de biomasă 
pentru înlocuirea, 
într-o măsură mică, 
a lemnului de foc): în 
locuinţele existente: 
10% până în 2020 şi 
70% până în 2030, în 
clădirile noi: 15% în 
2015, 50% până în 
2020 şi 100% până în 
2030.
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Stadiul actual Setul de politici 1 Setul de politici 2 Setul de politici 3

Masuri pentru 
sitmularea in-
dustriei de profil 
locale

Niciun program 
major asumat la 
nivel national.

programe ‚soft’ de 
sprijin la nivel lo-
cal  si/sau condiţii 
mai favorabile 
pentru industria 
REs h/c şi mate-
riale cu eficienţă 
energetică. 

programe de 
sprijin şi condiţii 
mai favorabile 
pentru industria 
REs h/c şi materi-
alele de eficienţă 
energetică. 
Actiuni directate 
spre incura-
jarea infiintarii de 
capacitati de pro-
ductie echipanete 
eficiente energetic 
si de utilizare a 
surselor regenera-
bile, cu precadere 
in zonele mai 
putin dezvoltate 
economic/cu 
somaj ridicat.

programe ma-
jore de sprijin 
şi condiţii mai 
favorabile pen-
tru industria REs 
h/c şi materi-
alele de eficienţă 
energetică. 
Actiuni concen-
trate si directate 
spre incura-
jarea infiintarii 
de capacitati de 
productie echipa-
mente eficiente 
energetic si de 
utilizare a surse-
lor regenerabile, 
cu precadere in 
zonele mai putin 
dezvoltate eco-
nomic/cu somaj 
ridicat.

Masuri pentru 
sustinere a RTD

programe nation-
ale de certare-
dezvoltare si 
participare com-
panii romanesti in 
proiecte euro-
pene. Nivel relativ 
scazut.

sprijin pentru cer-
cetare, tehnologie 
şi dezvoltare (Rtd) 
la nivelul actual.

sprijin semnifica-
tiv pentru cerce-
tare, tehnologie şi 
dezvoltare (Rtd). 
Masuri sporite de 
sprijin (inclusiv 
financiar) pentru 
incurajarea si sus-
tinerea participarii 
firmelor romanesti 
in programe de 
cercetare euro-
pene si interna-
tionale.

sprijin masiv 
pentru cercetare, 
tehnologie şi dez-
voltare (Rtd). Mas-
uri concentrate 
de sprijin (inclusiv 
financiar) pentru 
incurajarea si sus-
tinerea participarii 
firmelor romanesti 
in programe de 
cercetare euro-
pene si interna-
tionale.
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        XIII  EVAluAREA IMpActuluI
                     sEtuRIlOR dE pOlItIcI 
                     sElEctAtE

                       



Descrierea moDelului si a principalelor Date De intrare

Evaluarea de impact a fost realizata pe perioada 2008-2030, considerand ca date de referinta situatia 
economica si a stocului de cladiri din anul 2008.  

conditiile cadru de evolutie macro-economica si populatie pana in 2030 au fost estimate pe baza mod-
elului pOlEs dezvoltat de catre ENERdAtA, france38.

Evaluarea cantitativa de impact pentru seturile de politici prezentate in capitol anterior a fost realizata 
prin intermediul modelelor INVERt/EE-lab dezvoltat de catre Energy Economics group din cadrul uni-
versitatii tehnice din Viena, Austria si fraunhofer Institute for system and Innovation Research, Karlsruhe, 
germany39. INVERt/EE-lab este un mediu de simulare dinamica reglementarilor si instrumentelor eco-
nomice suport pentru cladiri ce evalueaza impactul acestora din punct de vedere al mix-ul energetic si 
al consumului de energie, al emisiilor de cO2 si al costurilor aferente. In plus, INVERt/EE-lab este capabil 
sa simuleze diverse scenarii de evolutie a preturilor, a nivelului de izolatie termica a cladirlor, a criteriilor 
de decizie a consumatorilor etc.

cele doua modele integrate au luat in calcul urmatoarele date de intrare: 
•	 situatia stocului de cladiri, a consumului de energie si a echipamentelor existente in anul 2008 dupa 

cum sunt prezentate in baza de date si in fisa descriptiva de tara realizate in cadrul proiectului IEE 
ENtRANZE40;

•	 simularea a trei pachete de solutii de renovare: standard, buna si ambitioasa41, dupa cum au fost 
identificate pe baza calcului de cost optim realizat in cadrul ENtRANZE42;

•	 criteriile de decizie ale factorilor implicati in procesul de renovare si gradul de acceptare a tehnologi-
ilor noi de eficienta energetica si de utilizare a surselor regenerabile dupa cum au fost identificate in 
rapoartele anterioare ENtRANZE43;

•	 considerarea barierelor existente;
•	 seturile de politici prezentate in capitolul anterior, respectiv ps1, ps2 si ps3.

In evaluarea de impact s-au luat in calcul doua evolutii posibile ale preturilor la energie in uniunea Eu-
ropeana (figura 21).

38Mai multe detalii despre estimarea evolutiei macro-economice realizata cu modelul pOlEs sunt disponibile in raportul ENtRANZE de la: http://www 
entranze.eu/files/downloads/d4_2/d4_2-sept_2013.pdf  

39Mai multe detalii despre INVERt si EE-lAb sunt disponibile in raportul ENtRANZE de la: http://www.entranze.eu/files/downloads/d4_1/d41-Wp-
Integrationstakeholder_final.pdf 

40disponibil la: http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool  si fiisa de tara la: http://www.entranze.eu/files/downloads/d2_1/d2_1_short_
country_summary_report_-final-Romania_july.pdf 

41cele trei nivele de renovare urmeaza a fi detaliate pana la finalul lunii martie 2014. fiecare nivel de renovare simulat in proiect are la baza o selectie de 
pachete de masuri pe baza calcului de cost-optim. In linii mari, renovarea ‘standard’ cuprinde masuri minimale de renovare a anvelopei si de inlocuire 
a unor sisteme ale cladirii (de ex. echipamente de incalzire), in timp ce renovarea ‘buna’ si ambitioasa cuprinde pachete de masuri ce produc economii 
semnificative de energie si echipamente de producere a energiei necesare cladirii din surse regenerabile. generic, renovarea ‘buna’ produce economii 
de energie de >50% iar renovarea ambitioasa produce economii de energie de >75% in timp ce renovarea standard este asociata cu economii de 
energie de <50%. 

42Instrumentul de evalluare a solutiilor opptime de cost este disponibil la: http://www.entranze.eu/tools/cost-tool 
43cele doua rapoarte sunt disponibile pe website-ul ENtRANZE la: http://www.entranze.eu/files/downloads/d2_4/d2_4_complete_fINAl3.pdf si la: 

http://www.entranze.eu/files/downloads/ENtRANZE_d2_6_final_version.pdf
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Figura 21: Scenarii de evolutie lenta (a) si accelerata (b) a preturilor la energie

 

rezultatele preliminare ale moDelarii seturilor De politici pentru
romania44

In varianta scenariului de evolutie lenta a preturilor la energie, consumul de energie finala pentru incal-
zire si apa calda menajera scade cu pana la 7,2% in 2020 si 20,8% pana in 2030 (figura 22). 

Figura 22: evolutia mixului de energie in consumul final pentru incalzire si apa calda menajera in 
contextul unei evolutii lente a preturilor la energie
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44Rezultatele modelarii seturilor de politici pentru cresterea performantei energetice a cladirilor din Romania pot suferi ajustari ulterioare pana la 
finalizarea proiectului ENtRANZE, respectiv in septembrie 2014
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setul de politici ps3 (ambitios) produce de doua ori mai multe economii la energie pana in 2020 si cu 
aproximativ 73% mai multe economii de energie pana in 2030 decat setul de politici ps1 (bau). 

In varianta scenariului de evolutie accelerata a preturilor la energie, consumul de energie finala pentru 
incalzire si apa calda menajera scade cu pana la 9,5% in 2020 si 25% pana in 2030 (figura 23). 

Figura 23: Evolutia mixului de energie in consumul final pentru incalzire si apa calda menajera in 
contextul unei evolutii accelerate a preturilor la energie
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desi modelarea este inca in derulare si nu avem inca datele definitive referitor la economia de energie 
primara, calculele preliminare indica faptul ca cele trei seturi de politici genereaza pana in 2030 o econo-
mie de energie primara intre 24% si 33% in contextul unei evolutii lente a preturilor la energie si o econo-
mie de energie primara intre 32% si 40% in contextul unei evolutii accelerate a preturilor la energie.
In contextul unei evolutii accelerate a preturilor la energie, toate seturile de politici simulate produc 
economii mai mari de energie pana in 2030. sp3 contribuie la reducerea cu un sfert a consumului final 
de energie in cladiri.  

din punct de vedere al mixului de energie in consumul final pentru incalzire si apa calda, modelarea 
celor trei scenarii de politici a condus la urmatoarele rezultate:
•	 consumul de energie finala pentru incazire si apa calda din retelele de termoficare scade  de la 

18,8% in 2008 la 12-13% in 2020 si la 8-10% in 2030 (scaderea cea mai mare inregistrata in ps3 in 
contextul evolutiei accelerate a preturilor la energie). Aceasta scadere se datoreaza in principal re-
ducerii necesarului de energie prin programul national de reabilitare a blocurilor de locuinte.

•	 Energia solar-termica inregistreaza o crestere sensibila in toate scenariile, respectiv de la 0,05% din 
consumul final de energie in 2008 la aproximativ 5% in 2030. Energia geotermala creste de la valori 
neglijabile in 2008 la aroximativ 1-1,6% in 2030. Aceasta se datoreaza programelor suport si este 
influentata pozitiv de catre evolutia mai accelerata a preturilor la energie.

•	 consumul de biomasa ramane preponderent pe toata perioada evaluata, ramanand relativ constant 
ca pondere (respectiv de la 37,8% in 2008 la 37,6-39,6% in 2030) contextul unei evolutii lente a pre-
turilor la energie si relativ constant relativ la energia generata in contextul unei evolutii accelerrate 
a pretului la energie (respectiv de la 32060gWh in 2008 la 33754-31433gWh in 2030). Aceasta evo-
lutie este explicata prin promovarea technologiilor eficiente de utilizare a biomasei care in contextul 
unor preturi mai mari la energie devin mai atractive pe piata.
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•	 consumul final de carbune scade de la 0,78% in 2008 la 0,08%-0,13% in 2030. In mod similar, con-
sumul de produse petroliere scade de la o pondere de aproximativ 6,28% catre o pondere de 1,7-
1,9% in consumul final de energie din 2030.

•	 consumul de gaz ramane majoritar in toate cele trei scenarii, de la aprox. 33% in 2008 inregistrand o 
crestere usoara (la 39-41%) pana in 2020 dar scazand mai apoi la 30-39% in 2030. scaderea cea mai 
mare se inregistreaza in contextul unei evolutii accelerate a preturilor la energie si in cazul setului de 
politici ps3.

•	 In toate cele trei scenarii consumul de energie electrica scade usor pana in 2020 dupa care inregis-
treaza o crestere lenta pana in 2030 pastrand o pondere relativ similara cu cea din 2008 respectiv de 
3-4% in consumul final de energie pentru incalzire si apa calda.

In raport cu anul 2008, seturile de politici selectate contribuie la renovarea unui numar semnificativ de 
cladiri rezidentiale si non-rezidentiale in ambele scenarii de evolutie a preturilor la energie (figurile 24, 
25).  

Figura 24: Evolutia numarului de cladiri rezidentiale renovate in cele trei scenarii de politici, la 
diferite nivele de renovare si in contextul diferitelor evolutii a preturilor la energie
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Figura 25: Evolutia numarului de cladiri non-rezidentiale renovate in cele trei scenarii de politici la 
diferite nivele de renovare si in contextul diferitelor evolutii a preturilor la energie

conform rezultatelor modelarii, toate seturile de politici selectate contribuie la un numar semnificativ 
de cladiri renovate. seturile de politici ps1 si ps2 genereaza cu peste 200000 cladiri renovate in plus fata 
de ps1 si la o calitate superioara a masurilor de renovare. factorii ce determina aceasta diferenta sunt 
reglemetarile mai stricte propuse pentru ps2 si ps3 dar si bugetele de program mai mari comparativ cu 
ps1.

de remarcat faptul ca ps3, cel mai ambitios, dar si ps2 vor produce economii de energie sensibil mai 
mari in timp (de ex. pana in 2050) dar modelarea ce face scopul ENtRANZE se opreste in anul 2030. cu 
alte cuvinte, cele doua seturi de politici produc efecte durabile spre deosebire de ps1 care contribuie la 
un numar semnificativ de renovari ‚standard’ ce generaza economii sensibil mai mici de energie. Aceasta 
diferenta se datoreaza in principal reglementarilor mai stricte de performanta energetica asociate seturi-
lor de politici ps2 si ps3 comparativ cu ps1.
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In sectorul rezidential, desi numarul de cladiri renovate pana in 2030 pare similar in toate cele trei seturi 
de politici, diferenta este facuta de cladirile de locuit multifamiliale (blocuri)  care sunt cu pana la 45% 
mai multe in seturile de politici ps2 si ps3 (figura 6). Astfel, numarul de unitati locative ce pot fi renovate 
pana in 2030 in ps2 si ps3 sunt de aproximativ 1,8 milioane si de aproximativ 1,4 milioane  in ps1 (n.b. 
considerand blocul de locuinte standard, 6 etaje, 4 apartamente pe etaj). 

principalii factori ce stimuleaza renovarea cladirilor de locuit sunt programul national de reabilitare a 
blocurilor si schema de credite cu dobanda preferentiala subventionata de catre stat. 

Figura 26: Evolutia numarului de cladiri rezidentiale renovate, pe tipuri de cladiri (blocuri si case) 
in cele trei scenarii de politici si in contextul diferitelor evolutii a preturilor la energie

Ratele medii de renovare a cladirilor rezidentiale si publice in perioada 2008-2030 rezultat din simularea 
seturilor de politici sunt prezentate in figura 7. programul de renovare a cladirilor publice are un impact 
semnificativ in cresterea ratei de renovare a cladrilor destinate educatiei, sanatatii si a celor de birouri 
publice. bugetele mai mari alocate alocate in ps2 si ps3 influenteaza semnificativ ratele de renovare 
ale cladirilor publice care ating nivele de peste 2,5%/an si mergand aproape catre 3%/an in contextul 
unei evolutii accelerate a preturilor la energie. cu alte cuvinte, o alocare prioritara a fondurilor pentru 
renovarea cladirilor administrative publice poate produce rate de renovare a acestora de peste 3%/an, 
respectiv indeplinirea cerintei articolului 5 din directiva 2012/27/Eu de eficienta energetica. de altfel, 
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conform rezultatelor modelarii, ritmul de renovare pentru cladirile publice in ps3 este ±3%/an incepand 
cu anul 2019 in contextul unei evolutii accelerate a preturilor la energie si din anul 2021 in cazul evlutiei 
lente a pretului la energie. 

Rata medie de renovare a blocurilor de locuinte creste in ps2 si ps3 catre 1,25%/an si la peste 0,5%/an in 
cazul caselor uni-familiale.

Figura 27: Ratele medii de renovare anuala in perioada 2008-2030 pe tipuri de cladiri

Nivelul fondurilor publice necesare pentru a pune in practica seturile de politici propuse este intre 3,2 
miliarde de euro si 7,4 miliarde euro pentru perioada 2008-2030, respectiv o medie anuala intre 144 si 
336 milioane euro (figura 28). In fondurile publice au fost incluse surse de finantare nationale, locale si 
europene.

Figura 28: Fondurile publice de subventionare a programelor de renovare (valori cumulative pe 
perioada de evaluare)
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Nivelul investitiilor totale atrase de catre seturile de politici propuse variaza  intre 34,3 si 43,6 miliarde 
euro pe perioada 2008-2030, respectiv o medie anuala de investitii intre 1,56 si 2 miliarde de euro (figura 
29). Aceasta inseamna ca fondurile publice alocate programelor de renovare pot atrage de 6-10 ori mai 
multe investitii private.  

Figura 29: Investitiile totale ce ar putea fi atrase in programele de renovare (valori cumulative pe 
perioada de evaluare)

pe durata evaluata, seturile de politici ps2 si ps3 realizeaza economii semnificative la costurile directe 
cu energia (costuri la factura si de operare) in comparatie cu ps1 care este considerat a fi scenariu de 
referinta (figura 30). setul de politici ps3, cel mai ambitios, genereaza economii de costuri cu energia la 
consumator final aproximativ egale cu cele ale subventiilor cumulate ce ar trebui sa fie alocate pentru 
punerea in practica a programelor suport aferente ps3. setul de politici ps2 propaga aproximativ 55% 
din subventiile acordate in reduceri cumulate de costuri cu energia la consumator final. cu alte cuvinte, in 
cazul ps3 subventia publica genereaza o reducere durabila si de valoare similara a chetuielilor cu energia 
in cladirile renovate.

Figura 30: Economiile cumulate de costuri cu energia realizate la consumator final pe perioadele 
2008-2020 si 2008-2030
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conform rezultatelor proiectului ENtRANZE, prin renovarea energetica a cladirilor este posibila realizarea 
pana in anul 2030 de economii de energie in consumul final de energie pentru incalzire si apa calda de 
aproximativ 20-25% si o economie de energie primara estimata preliminar de pana la 40%. seturile de 
politici cele mai ambitioase, ps2 si ps3, aduc si cele mai mari beneficii din punct de vedere al economiilor 
de energie realizate si al eficientei investitiei publice in programele de sustinere a renovarii energetice a 
stocului de cladiri din Romania. 

la elaborarea seturilor de politici s-a tinut cont de realizarea unui pachet coerent si complex de masuri 
care sa poata contribui la renovarea durabila a cladirilor din Romania, pornind de la situatia actuala si 
tintind transformarea durabila a sectorului cladirilor la orizontul de timp 2030/2050.  

prin punerea in practica a unor seturi de politici coerente ce vizeaza cresterea performantei energetice a 
cladirilor existente prin renovare, se ating simultan mai multe obiective:
•	 pe plan national:

◊ dezvoltarea durabila a sectorului de cladiri din tara prin adoptarea de normative si politici ambi-
tioase ambitioase de crestere a performantei energetice;
◊ cresterea securitatii energetice prin reducerea necesarului de combustibili fosili, a potentialelor 
importuri si prin cresterea utilizarii resurselor locale de energie regenerabila;
◊ dezvoltarea unei activitati economice ce genereaza un numar semnificativ de locuri de munca, 
atat in sectorul constructiilor cat si prin integrarea industriilor orizontale ce furnizeaza materiale si 
echipamente; 
◊ reducerea impactului cresterii preturilor la energie in bugetul cetatenilor;
◊ combaterea saraciei energetice si cresterea comfortului termic in cladiri;
◊ cresterea calitatii vietii oamenilor si combaterea unor boli aferente; 
◊ venituri suplimentare la bugetul national si local prin creare de noi locuri de munca si reducere 
somaj. 

•	 in contextul european si international:
◊ realizarea obligatiilor ce ne revin din transpunerea si implementarea directivelor europene pen-
tru performanta energetica a cladirilor (2010/31/Eu) si pentru eficienta energetica (2012/27/Eu);
◊ reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie in cladiri 
la nivelul indicat de foile de parcurs uE pe termen lung (pana in 2050) pentru energie45, utilizare efi-
cienta a resurselor46 si de tranzitie la o economie cu emisii scazute de gaze cu efect de sera47.

seturile de politici evaluate in cadrul proiectului IEE ENtRANZE au fost elaborate pornind de la contex-
tual existent in Romania, discutate cu factori politici si actori de piata si ajustate prin prisma atingerii 
obiectivelor de dezvoltare nationale si europene pentru annul 2030.  

In urma evaluarii acestora si prin comparatie cu experientele altor tari din uniunea Europeana se impun 
cateva recomandari:
•	 Cadrul legislativ. pentru a valorifica in mod eficient toate benficiile ce rezulta din renovarea en-

ergetica a cladirilor, este esential sa se creeze un cadru legislativ si normativ coerent si predictibil 
pe termen mediu, discutat si evaluat periodic in cooperare cu principalii factori interesati. bunele 
practici din alte tari indica faptul ca politicile de succes sunt definite pe termen lung, pe baza unui 
larg acord politic care sa garanteze continuitatea mai presus de perioadele electorale si in cooperare 
cu factorii implicati in punerea in practica a cestor politici. pentru a evita distorsiuni ale pietei si a 
permite adaptarea factorilor implicati la noile conditii, schimbarile trebuie anuntate si pregatite din 
timp. conform cerintelor directivelor europene si a practicilor de succes din alte tari, schimbarile 

45cOM, 2011b. 885 final. “Energy Roadmap 2050”. Available at: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=cElEX:52011dc0885:EN:NOt
46cOM, 2011c. 571 final. “Roadmap to a Resource Efficient Europe”.  Available at: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.

pdf
47cOM, 2011a. 112 final. “A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”. Available at: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/

lexuriserv.do?uri=cElEX:52011dc0112:EN:NOt
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•	 Reglementari de performanta energetica a cladirilor. Evaluarea si cresterea periodica a cerinte-
lor de performanta energetica din normativele pentru cladiri este o conditie esentiala pentru trans-
formarea practicilor din sectorul cladirilor si pentru a se putea realiza dezvoltarea durabila. cerintele 
de performanta energetica trebuie sa fie astfel definite incat sa poata transforma practicile actuale 
din constructii. In cazul in care cerintele de performanta energetica sunt prea permisive si definite 
conform potentialului categoriilor celor mai defavorizate ale societatii, atunci imapactul lor in trans-
formarea pietei este aproape inexistent. de aceea cerintele de performanta energetica trebuie sa 
fie ambitioase, dar conectate la potentialul actual al pietei si complementate de masuri suport care 
sa considere eventuale inechitati ce pot apare la categoriile defavorizate. din evaluarea de impact 
a seturilor de politici din proiectul ENtRANZE rezulta faptul ca numai cu cerinte de performanta 
energetica ambitioase se pot realiza reduceri semnificative de consum de energie pe termen lung si 
se pot atrage beneficii economico-sociale. Reglementarile de performanta energetica sunt si calea 
cea mai eficienta si mai ieftina de a realiza economii de energie si reduceri de emisii de dioxid de 
carbon in cladiri. 

•	 Controlul calitatii si al conformitatii. cresterea gradului de conformitate in proiectarea, construc-
tia si renovarea energetica a cladirilor este esentiala pentru a realiza in practica ceea ce este preva-
zut prin normative si reglementari de performanta energetica precum si pentru a garanta calitatea 
si durata de viata a lucrarilor executate. cu cat gradul de neconformitate este mai ridicat cu atat 
beneficiile previzionate sunt mai putin realizate in practica. din evaluarile efectuate in ENtRANZE, 
rezulta ca simpla crestere a conformitatii, o masura cu costuri reduse, se pot obtine beneficii sem-
nificative in practica. 

•	 Cresterea nivelului de cunostinte a categoriilor de lucratori implicati in proiectarea si ren-
ovarea cladirilor. pentru o integrare rapida si corecta a noilor materiale, tehnologii si practici este 
necesara introducerea de scheme de perfectionare continua a lucratorilor si proiectantilor din con-
structii. Integrarea noilor cunostinte in curricula de studiu din invatamantul liceal, profesional si 
universitar este la fel de necesara pentru a asigura un nivel de pregatire corespunzator al viitorilor 
specialisti. 

•	 Program de informare si suport tehnico-logistic. Reusita pachetelor integrate de masuri evaluate 
in cadrul proiectului ENtRANZE  este determinata de catre cresterea semnificativa a masurilor de 
informare si suport tehnico-logistic. Este esentiala punerea in practica a unui program national de 
informare si asistenta tehnico-logistica partilor implicate in procesul de renovare care sa cuprinda 
realizarea de ghisee unice realizate in cadrul primariilor precum si proiecte demonstrative de cladiri 
cu consum redus de energie care sa convinga piata despre robustetea si beneficiile solutiilor noi si 
eficiente. 

•	 Programe suport pentru renovarea energetica a cladirilor. Renovarea energetica a cladirilor 
este o masura ce presupune investitii initiale mari dar care se amortizeaza in timp prin con-
siderarea beneficiilor la nivel si la nivel macro-economic. In plus, tinta finala a oricarei scheme 
de finantare si program suport trebuie sa fie realizarea transformarii preconizate a pietei.  de aceea, 
pentru a fi eficiente,  programele suport si schemele de finantare trebuie sa intruneasca urmatoarele 
caracteristici:

◊ sa aiba continuitate si predictabilitate pe un orizont de timp suficient de mare; 
◊ sa aiba ca obiectiv final transormarea activitatilor subventionate in activitati derulate pe baze 
comerciale;
◊ instrumentele financiare suport trebuie sa fie dinamice si astfel asigure o tranzitie graduala de 
la stadiul actual al pietei la cel comercial. pentru aceasta este necesar sa aiba un proces permanent 
de evaluare si ajustare;
◊ sa fie adaptate conform specificului diverselor categorii de cladiri si de proprietari de cladiri (de 
ex. blocuri de locuit, case, cladiri publice, proprietari de cladiri din categoriile defavorizate etc);
◊ sa fie comunicate si cunoscute de catre actorii de piata si potentialii beneficiari.
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In cadrul ENtRANZE s-au definit seturi de programe suport pe baza celor existente in prezent, luandu-se 
in calcul posibile evolutii viitoare pana in anul 2030.  In cel mai ambitios set de programe suport evaluat 
(ps3), contributia totala necesara de subventii din surse publice se situeaza la aprox 7,4 miliarde de euro 
pana in 2030, respectiv o valoare medie anuala de aproximativ 340 mn Euro. sursele de finantare luate in 
considerare sunt bugetul public national, bugetele administratiilor locale si fondurile europene.
pe baza rezultatelor evaluarii se pot trage urmatoarele concluzii:
•	 Programul national de reabilitare termica a blocurilor de locuit este o masura foarte buna si 

care a devenit cunoscuta in Romania. cu toate acestea, schema actuala trebuie sa evolueze pentru 
a putea acoperi marea parte a blocurilor existente. de aceea este nevoie de asigurarea unui buget 
multi-anual minim si asigurarea surselor de finantare de la bugetele nationale, locale si din fondurile 
europene. In plus este de o tranzitie graduala si comunicata din timp de la actualul nivel ridicat de 
subventii catre un nivel mai scazut combinat cu facilitati de imprumuturi preferentiale. subventiile 
trebuie ajustate in functie de potentialul financiar al proprietarilor. Evaluarea realizata in ENtRANZE 
a aratat ca este posibil ca acest program sa poata contribui pana in anul 2030 la renovarea ener-
getica a cca. 40% din stocul de blocuri din 2008 daca se aloca un buget anual stabil si corespunzator 
coroborat cu reducerea graduala a nivelului de subventie. 

•	 Programul de credite preferentiale subventionate de stat pentru renovarea cladirilor reziden-
tiale. creditarea preferentiala este un instrument adaptat practicilor de piata si care adreseaza pro-
prietarii de locuinte cu o situatie materiala mai buna ce-i face eligibili pentru un astfel de instrument. 
chiar daca in prezent are un impact cu mult mai scazut decat programul anterior, evolutia macro-
economica previzionata in evaluarea din proiectul ENtRANZE arata ca gradul de atractivitate al aces-
tora este de asteptat sa creasca in timp. programul poate avea un impact semnificativ pana in 2030 
in special la renovarea energetica a caselor uni-familiale, dar este necesara ajustarea sa in timp prin 
reducerea subventiei publice, prin ajustarea subventiei in functie de masurile de renovare si reduc-
erile estimate de consum de energie, precum si prelungirea perioadei de creditare la 10-15-20 de ani 
corespunzator perioadei de amortizare a investitiilor.  In plus este nevoie de un buget multi-anual 
care sa poata asigura tranzitia in timp catre un fond care sa se poata auto-adminstra din incasari (re-
volving). In timp acesta se poate transforma intr-un fond national de investitii (administrat de catre 
cEc bank) pentru cresterea performantei energetice a cladirilor care sa administreze fonduri nation-
ale, europene si eventuale contributii private sau din alte surse internationale. pentru compensarea 
reducerii graduale a nivelului de subventie din programul national de reabilitare termica a cladirilor 
prezentat anterior, se poate infiinta o linie paralela de creditare cu dobanda preferentiala care sa 
permita proprietarilor de apartamente sa co-finanteze renovarea energetica. Aceste masuri ar putea 
avea un impact semnificativ in special in renovarea caselor unifamiliale, evaluarile ENtRANZE esti-
mand ca aproximativ un milion de case ar putea fi renovate pana in 2030.

•	 Program de renovare energetica a cladirilor publice. stocul de cladiri publice din Romania cu-
muleaza o suprafata importanta de cladiri si prin renovarea s-ar realiza economii importante de en-
ergie in consum final dar si cresterea calitatii conditiilor de lucru si crearea implicita de conditii de 
crestere a productivitatii si calitatii serviciilor. In acest fel se realizeaza implicit si cerintele directivei 
europene 2012/27/Eu de renovare a 3%/an a cladirilor administratiei publice centrale. de aceea in 
setul de masuri evaluate in ENtRANZE a fost luata in considerare crearea unui program de finantare 
a renovarii cladirilor publice bazat pe o combinatie de granturi si EscO. conform modelarii efectuate 
in cadrul proiectului, un astfel de program cu buget multi-anual corespunzator ar putea asigura cres-
terea graduala a ratei de renovare a intregului stoc de cladiri publice pana la o rata relativ constanta 
de 3% pe an incepand din jurul anului 2020.

•	 Programul Casa Verde. programul casa Verde pentru promovarea utilizarii energiei regenerabile 
in cladirile rezidentiale si publice a avut o viata efemera avand buget asigurat doar pentru anii 
2010/2011. In conditiile asigurarii unui buget multi-anual corespunzator, programul casa Verde ar 
putea contribui semnificativ la promovarea semnificativa a solutiilor de producere distribuita in 
caldiri a energiei termice si electrice din surse regenerabile. din evaluarea ENtRANZE rezulta ca o 
solutie optima ar fi mentinerea acestui program pentru cladiri noi extrem de performante energetic, 
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cu includerea masurilor de eficienta energetica printre criteriile de finantare, cu grad de integrare ridicat 
al surselor regenerabile si cu subventie acordata proportional cu nivelul de performanta atins. In paralel, 
echipamentele de energie regenerabila pentru cladirile existente ar trebui sa devina eligibile in cadrul 
programelor de renovare mai sus mentionate. In acest fel programul casa Verde ar deveni un instrument 
suport pentru cladri cu consum de energie aproape zero si ar deveni eligibil pentru atragerea de fonduri 
europene in cadrul exercitiului financiar 2014-2020. 
•	 Masuri de crestere a eficientei energetice in consumul de energie primara. Reducerea con-

sumului final de energie trebuie completata de masuri de reducere a consumului de energie prima-
ra. Imbunatatirea factorului de energie primara al retelelor de termoficare prin cresterea efcieintei 
acestora si a gradului de utilizare a surselor regenerabile ar putea contribui in mod semnificativ la 
atingerea mult mai facila si mai ieftina a unor norme ambitioase de cladiri cu consum de energie 
aproape zero in zonele urbane unde producerea distribuita in cladiri a energiei din sursele regenera-
bile este mult mai dificil de realizat datorita restrictiilor de spatiale. In plus, introducerea de masuri 
suport pentru industria de producere de tehnologii de utilizare a surselor regenerabile in cladiri ar 
putea dezvolta aceasta industrie in Romania si ar putea contribui la cresterea beneficilor macro-
economice rezultate din tranzitia catre constructii durabile.

•	 Stimularea cercetarii si dezvoltarii in domeniul cladirilor. sustinerea corespunzatoare a cerce-
tarii si dezvoltarii in domeniul cladirilor durabile, cu consum de energie zero sau cladrilor ‚active’ (ce 
genereaza mai multa energie decat produc) ar conduce la cresterea gradului de cunoastere la nivel 
national, ar mentine cercetarea romaneasca conectata la tendintele mondiale si ar contribui major 
la identificarea solutiilor optime ca pret si  durabilitate pentru Romania.  

pachete de politici de renovare energetica a cladirilor considerate in evaluarea ENtRANZE au fost defi-
nite pe baza unei evaluari preliminare a cladirilor din Romania, a rezultatelor calculelor de cost-optim 
realizate in proiect ce cuprin solutii echilibrate de eficienta energetica si, in variantele ambitioase, de 
utilizare a surselor regenerabile de energie.  

seturile de politici ps2 si ps3 sunt cele ce pot furniza beneficiile cele mai mari din punct de vedere al 
economiilor de energie, al impactului macro-economic si al transformarii durabile a sectorului cladirilor 
din Romania. 

Aceste seturi de politici descriu si analizeaza modalitati posibile de a transforma in mod durabil sectorul 
cladirilor din Romania si, desi sunt cu siguranta perfectibile, se pot transforma intr-un plan ambitios de 
renovare a cladirilor din Romania care sa contribuie considerabil la cresterea nivelului de trai si la dez-
voltarea economica.
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