
Directiva europeanã pentru performanþa
energeticã a clãdirilor (recast EPBD, 2010/31/EU) cere
statelor membre sã construiascã numai clãdiri
“aproape zero-energie” începând cu 31 decembrie
2020. În mod exemplar, clãdirile administraþiei publice
trebuie sã se conformeze acestei prevederi cu doi ani
înainte, respectiv începând cu anul 2019. Pentru a
realiza acest obiectiv, fiecare stat membru UE trebuie
sã detalieze la nivel naþional definirea clãdirilor
aproape zero-energie ºi sã elaboreze foaia de parcurs
pentru o implementare efectivã. În 2012 toate þãrile
membre UE trebuie sã transpunã aceastã directivã în
legislaþia naþionalã urmând ca în prima parte a anului
viitor sã punã în practicã cerinþele directivei europene,
inclusiv cele referitoare la implementarea clãdirilor
aproape zero-energie.

Conform definiþiei din Directiva europeanã, o clãdire
aproape zero-energie are o performanþã energeticã
ridicatã, respectiv un consum “aproape zero” de
energie pentru satisfacerea necesarului de încãlzire,
rãcire, ventilare, apã caldã de consum ºi, în cazul
clãdirilor non-rezidenþiale, pentru iluminat interior.
Conform directivei, acest consum redus de energie
trebuie realizat prin îmbunãtãþirea semnificativã a
eficienþei energetice a clãdirii ºi a echipamentelor
aferente ºi prin alimentarea unui procent important al
necesarului de energie din surse regenerabile,

preferabil integrate în clãdire sau instalate în
vecinãtatea acestora.

Pentru a susþine eforturile autoritãþilor naþionale,
BPIE are în curs de finalizare un studiu care analizeazã
diferite opþiuni de clãdiri aproape zero-energie în
România propunând definiþii posibile ºi o foaie de
parcurs pentru punerea în practicã pânã în 2020.

Scopul acestui studiu este sã ofere o opinie
independentã care sã conducã la adoptarea unor
soluþii realiste dar în acelaºi timp ambiþioase ºi care sã
genereze maximum de beneficii pentru societate ºi
viitorii proprietari de clãdiri. Mai presus de obligaþia
de a pune în practicã cerinþele europene, trebuie sã
încercãm sã evaluam cât mai exact situaþia actualã, de
ce e nevoie sã o schimbãm ºi, mai ales, care ar fi
avantajele pentru noi ºi cum le-am putea maximiza
efectele pozitive.

Studiul, elaborat de cãtre BPIE în parteneriat cu
Ecofys Germania ºi dr. Horia Petran de la UR-
BAN-INCERC România, este bazat pe o analizã
preliminarã a situaþiei practicilor din construcþii,
preþurile orientative pentru materiale de construcþii ºi
tehnologii de utilizare a surselor regenerabile de
energie, cadrul legislativ ºi mãsurile suport existente
pentru creºterea performanþei energetice a clãdirilor.
Pe baza acestei evaluãri a stãrii de fapt, au fost definite
clãdiri de referinþã care sã reflecte cât mai fidel
practici le actuale din construcþi i , considerate
reprezentative pentru trei tipuri de clãdiri: case
uni-familiale, blocuri de locuinþe ºi clãdiri de birouri.
Aceste clãdiri - referinþã au fost mai apoi simulate în
diverse variante îmbunãtãþite de izolare termicã ºi
instalaþii aferente clãdirilor. Pe baza rezultatelor
acestei simulãri au fost definite niveluri posibile
pentru clãdirile aproape zero-energie ºi o potenþialã
foaie de parcurs pânã în 2020.

Deoarece studiul nu este încã publicat, în acest
articol se prezintã doar evaluarea situaþiei actuale ºi
impactul macro-economic al ridicãrii standardelor în
construcþii prin trecerea la clãdiri cu performanþã
energeticã ridicatã. Definiþiile potenþiale ale clãdirilor
aproape zero-energie pentru România ºi foaia de
parcurs recomandatã prin studiul BPIE vor f i
prezentate într-un articol viitor.

Situaþia clãdirilor noi din România

În segmentul rezidenþial, conform INS, rata de
construcþie de noi locuinþe este de aproximativ 0,64%
(ca valoare medie în ultimii cinci ani), dar nu existã o

dezagregare a acestei rate pe subtipuri de clãdiri (uni-
ºi multi- familiale, individuale sau înºiruite etc.).

Conform tendinþei din ultima decadã, rata de
construcþie de clãdiri de birouri este mai ridicatã în
sectorul non-rezidenþial atingând ºi niveluri de circa
10% anual. Aceastã dinamicã ridicatã este explicatã de
nevoia de spaþii de birouri noi în sectorul serviciilor
aflat în plinã expansiune în România ºi este de
aºteptat sã scadã odatã cu maturizarea acestui sector.
Criza economicã a anticipat însã acest moment ºi a
afectat puternic sectorul construcþiilor de clãdiri
reducând ritmul de creºtere la aproximativ 2,5% în
2011.

Principalii investitori în sectorul clãdirilor sunt cei
privaþi, 90% dintre clãdirile rezidenþiale ºi mai mult de
98% dintre clãdirile non-rezidenþiale finalizate în
ultimii 6 ani fiind finanþate de cãtre aceºtia.

Date referitor la numãrul de clãdiri nou construite în
România, pe categorii de clãdiri, sunt dificil de gãsit.
Mai mult, datele preliminare ale recensãmântului din
2011 publicate de cãtre INS prezintã diferenþe
semnificative faþã de recensãmântul din 2001 ºi care
nu au neapãrat o explicaþie în evoluþia fireascã pe o
perioadã de 10 ani. Este de aºteptat ca aceste date
preliminare sã fie verificate ºi ajustate ulterior, dar
pentru a avea o imagine realistã a sectorului clãdirilor
din România este necesar sã se diversifice colectarea
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de date ºi sã se ridice calitatea acestui proces, cu
referire la clãdirile din sectorul nerezidenþial ºi la
utilizarea energiei din surse regenerabile în clãdiri. În
plus, ar fi extrem de utilã crearea unei baze de date
naþionalã a clãdirilor prin integrarea datelor statistice
cu alte informaþii despre clãdiri care existã în diverse
registre sau baze de date (de ex. cadastru, certificate
energetice, impozitare) ºi în responsabilitatea
diverselor autoritãþi.

Reglementãrile tehnice ºi practica
în construcþii

Spre deosebire de multe alte þãri europene, în
România reglementãrile tehnice în construcþii
stabilesc cerinþe numai pentru construcþiile noi ºi nu
se prevãd cerinþe de performanþã energeticã minime
pentru construcþii noi ºi renovarea clãdirilor existente
aºa cum cere directiva europeanã pentru performanþa
energeticã a clãdirilor, respectiv prin indicatori de
consum de energie finalã sau primarã. Totuºi, cadrul
de reglementãri din România conþine cerinþe minime
pentru componentele exterioare ale clãdirii (pereþi,
ferestre, acoperiº, pardosealã) ºi un coeficient global
de izolare termicã a clãdirii (G) care este impus în
funcþie de numãrul de etaje ale clãdirii ºi în funcþie de
raportul dintre aria anvelopei ºi volumul total al
clãdirii.

În acest moment în România nu existã programe
susþinute care sã ofere suport financiar celor care
construiesc clãdiri la standarde de performanþã
energeticã foarte ridicatã.

Reglementãrile tehnice din România nu stabilesc
cerinþe minime privind utilizarea energiei din surse
renegerabile, însã este de aºteptat ca aceasta sã se
întâmple în urmãtorii ani deoarece este o cerinþã
specificã a directivei pentru promovarea utilizãrii
energiei produse din surse regenerabile (Articolul 13
din Directiva 28/2009/EC).

Utilizarea surselor regenerabile de energie nu este
încã o practicã obiºnuitã în România. Cele mai frecvent
utilizate tehnologii regenerabile în clãdirile din
România sunt sistemele termice solare cu captatoare
plane sau cu tuburi vidate. În mediul rural majoritatea
caselor sunt încã încãlzite pe bazã de biomasã
lemnoasã, dar eficienþa utilizãrii acesteia este foarte
redusã, reprezentând mai degrabã o consecinþã a
sub-dezvoltãrii zonale. Mai presus de toate, utilizarea
b i o ma s e i l e mno a s e nu s e r e a l i z e a z ã î n mo d
regenerabil ºi durabil, o mare parte din consumul

acesteia fiind neînregistrat legal ºi fiind acoperit din
tãieri ilegale din patrimoniul natural forestier.

Casa Verde este principalul program - suport,
coordonat de cãtre Ministerul Mediului ºi Pãdurilor,
care sprijinã utilizarea energiei curate în clãdiri
rezidenþiale ºi publice. Însã bugetul programului este
mult sub necesarul stimulãrii corespunzãtoare a pieþei
ºi este lipsit de predictibilitate pe termen lung având
un buget extrem de fluctuant de la un an la altul.

Conform rezultatelor analizei de piaþã ºi simulãrilor
efectuate în cadrul studiului BPIE, clãdirile nou
construite în România au o performanþã energeticã
superioarã celor ce se construiau în trecut. Cu toate
acestea, existã un potenþial mare de a reduce ºi mai
mult consumul de energie al clãdirilor noi prin
creºterea gradului de izolare termicã, prin utilizarea pe
scarã mai largã a energiei din surse regenerabile ºi, nu
în ultimul rând, prin îmbunãtãþirea conformãrii clãdirii
ºi a calitãþii execuþiei. Clãdirile de referinþã definite în
cadrul studiului ca reprezentative pentru construcþiile
noi indicã niveluri de consum de energie ºi de emisii
de carbon asociate încã ridicate (Tabelul 1), departe de
dezideratul de “aproape zero energie”.

Beneficiile estimate ale introducerii
clãdirilor aproape zero-energie
în România

Investiþiile în construirea de clãdiri cu consum de
energie extrem de scãzut este rentabilã în timp ºi are
un impact semnificativ nu numai la nivel privat, ci ºi la
nivelul societãþii, contribuind în mod direct la
creºterea secur i tãþ i i energetice º i reducerea
dependenþei de importuri de combustibili fosili, la
protecþia mediului, la creºterea calitãþii vieþii, la
dezvoltarea economicã ºi prin creare de noi locuri de
muncã în construcþii, dar ºi în industriile materialelor
de construcþii ºi de echipamente eficiente energetic ºi
de utilizare a surselor regenerabile. În ciuda faptului cã
o clãdire cu consum redus de energie presupune
costur i de investiþ ie mai r idicate, acestea se
amortizeazã în timp (pe durata de utilizare a clãdirii) ºi
genereazã multiple beneficii pentru proprietarii de
clãdiri, locatari, sectorul construcþiilor, bugetul public
ºi pentru societate la nivel general. Aceste beneficii
sunt:
Ø Calitate a vieþii mult mai ridicatã în

clãdirile “aproape zero-energie” faþã de cea în clãdirile
construite conform practicilor actuale: confort termic
ridicat, calitate ridicatã a aerului în interior, nivel de

zgomot redus, un mediu interior mai sãnãtos.
Ø O proiectare adecvatã ºi execuþia de

calitate a lucrãrilor în construcþii pot genera
economii de costuri în faza de realizare a clãdirii .
Ø Beneficii de mediu prin reducerea emisiilor

de CO2 în sectorul clãdirilor ºi, indirect, a emisiilor
asociate exploatãrii ºi transportului combustibililor
pentru generarea energiei economisite.
Ø Beneficii directe pentru proprietarii ºi chiriaºii

clãdirilor prin reducerea semnificativã a facturii la
energie pe toatã durata de viaþã a clãdirii, prin
reducerea dependenþei de creºterile de preþ la energie
ºi de fluctuaþiile temperaturilor exterioare, creºterea
valorii de piaþã a clãdirii.
Ø Beneficii macroeconomice: dezvoltarea

industriilor producãtoare de tehnologii ºi materiale ºi
a sectorului de construcþii prin deschiderea pieþei
naþionale cãtre produse eficiente ºi de utilizare a
surselor regenerabile, crearea de noi locuri de muncã,
creºterea securitãþi i naþionale prin reducerea
consumului energetic ºi, implicit, a dependenþei de
importuri de energie.

Studiul BPIE prezintã o analizã generalã a efectelor
macroeconomice rezultate prin trecerea la clãdiri
aproape zero-energie în România. Pânã în 2050,
aceastã transformare va conduce la reducerea a
aproximativ 40TWh (40 milioane MWh) cumulaþi în
consumul de energie al clãdirilor nou construite, a
aproximativ 6,8 milioane tone de CO2, va atrage
investiþii suplimentare de circa 50-100 milioane euro
ºi va genera între 800-1800 noi locuri de muncã numai
în sectorul construcþiilor de clãdiri.

Toate acestea beneficii pot fi însã atinse numai cu
condiþia unor mãsuri hotãrâte în crearea unui cadru
legislativ corespunzãtor care sã impunã standarde mai
ambiþioase, cu mãsuri suport pentru compensarea
investiþiei iniþiale ºi pentru sprijinirea surselor
regenerabile ºi cu mãsuri complementare, precum
sprijinirea creºterii calificãrii forþei de muncã prin
introducerea de cicluri educaþionale ºi de pregãtire,
prin susþinerea cercetãrii în domeniu ºi prin susþinerea
dezvoltãrii la nivel naþional a industriei producãtoare
de materiale eficiente energetic ºi de utilizare a
surselor regenerabile de energie.
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Table 1: Consum energetic, emisii de CO2 ºi gradul
de utilizare a surselor regenerabile în clãdirile

de referinþã tipice din România

Consum final
de energie

[kWh/m2/an]

Consum primar
de energie

[kWh/m2/an]

Emisii asociate
de CO2

[kgCO2/m2/an]

Fractia de energie
regenerabila
utilizata [%]

case uni-familiale 162 181 32,8 0

blocuri de locuit 80,7 91 16,4 0

cladiri de birouri 110 165 24,6 0

Sursa: BPIE

Evaluãri ºi studii recente ale Institutului European
pentru Performanþa Energeticã a Clãdirilor (Build-
ings Performance Institute Europe-BPIE), sunt
disponibile gratuit la www.bpie.eu.
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