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1. 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 ENTRANZE1 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 domeniul 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 țări2 ale partenerilor de proiect, care 

reprezintă cumulat mai mult de 60% din stocul de cladiri din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 

proiectul intentioneaza sa furnizeze date, scenarii și recomandări generale pentru tot spatiul EU-28 și 

                                                           
1
 Proiect IEE: Politici pentru tranziţia la clădiri cu consum de energie aproape zero în Europa – ENTRANZE  

www.entranze.eu  
2
 Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Finlanda, Franta, Spania, Italia, Romania 

http://www.entranze.eu/


Serbia. BPIE este partener in proiectul ENTRANZE3 si are in responsabilitate actiunile ce vizeaza 

Romania.  

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  

Un workshop urmeaza a fi organizat in Bucuresti la data de 4 Aprilie 2014 pentru prezentarea 

rezultatelor pentru Romania.   

2. Seturi de politici integrate propuse pentru Romania 
 

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).  

                                                           
3
 Parteneri 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), Öko-
Institute.V. (Germania), Sofia Energy Agency (Bulgaria), Buildings Performance Institute Europe (Belgia),  
Enerdata (Franta), SEVEn-The Energy Efficiency Center (Republica Ceha). 

http://www.entranze.eu/publications
http://www.entranze.eu/publications
http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool
http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool


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 

1.1. 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.  



Tabel 1: 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** Renovare** 

Blocuri de 
locuinte 

2015 90 100 80 100 70 90 

2020 80 100 
70 

SRE>30% 
90 

60 

SRE>40% 

70 

SRE>20% 

2030 70 80 
60 

SRE>40% 
70 

40 

SRE>50% 

50 

SRE>40% 

Case 
individuale 

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% 

birouri, şcoli, 
spitale  

hoteluri 

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 echipamente auxiliare + 
iluminat în cazul clădirilor nerezidenţiale) 

 



1.2. 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 2) includ masuri de sporire a conformitatii, de educare-

perfectionare a fortei de munca si de informare-indrumare a factorilor implicati. 



Tabel 2: 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 
conformitatii 
calităţii 

    

Instruire, 
educare, 
calificare  
 

Build-up Skills-Strategie + 
QualCert.  
Programe de instruire prin 
proiecte europene  (neintegrate 
oficial la nivel national). 

programe de calificare in  
meserii deficitare. 
Din 2020, introducerea 
unor programe de calificare 
pentru sectorul 
construcţiilor, pentru 
alinierea la cerinţele vizând 
clădirile cu consum 
energetic redus. 

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

Introducerea semnificativă a unor programe 
de formare şi calificare pentru lucrătorii din 
construcţii, îmbunătăţirea programelor de 
studiu din învăţământul de bază şi universitar 
pentru a se ţine seama de introducerea 
clădirilor cu consum energetic redus şi pozitiv 
din 2015 pentru toate categoriile 
(arhitectură, inginerie civilă, lucrători). 
Instruirea instructorilor si a celor implicati in 
ghidarea si informarea actorilor de piata.  

Informare, 
motivare şi 
îndrumare 

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

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 importante: 
birouri (în cadrul primăriilor, 
agenţiilor energetice) care să ofere 
informaţii şi îndrumare legată de 
performanţa energetică a clădirilor, 
finanţare, programe.  
 
Dezvoltarea si promovarea mai 
multor proiecte demonstrative in 
marile zone urbane pentru 
principalele tipuri de clădiri 
rezidenţiale şi de birouri. 

Aditional fata de SP2: Retele de informare, 
îndrumare şi orientare de tip ghişeu-unic 
pentru toate localităţile. Platforme de 
internet de tip ‚expert-online’ + ghiseu 
electronic pentru formalitatile 
administrative.  
 
Dezvoltarea multor proiecte demonstrative 
în toate regiunile importante ale ţării. 



1.3. Instrumente economice suport pentru cresterea performantei energetice a 

cladirilor 

Cresterea performantei energetice in cladiri presupune costuri de investitii mai ridicate chiar daca 

investitia se amortizeaza in timp.  

Cresterea performantei energetice la nivele de consum de energie aproape zero presupune masuri 

mixte de eficienta energetica (crestere izolatie termica, ventilatie etc.) si un grad ridicat de integrare 

a surselor regenerabile.   

Beneficiile trecerii la constructie si renovare cladiri la nivele de performanta energetica ridicata sunt 
de oua tipuri: 
- directe catre proprietarii/locatarii cladirilor, respectiv reducere facturi si reducere dependenta 

fata de variata de preturi la energie, crestere confort termic/aer in cladiri, reducerea bolilor 
respiratorii 

- indirecte catre societate, respectiv creare/securizare locuri de munca in constructii, crestere 
incasari la bugetele publice locale si nationale prin reducere ajutoare somaj, impozite si asigurari 
sociale si de sanatate suplimentare de la anagajati si afaceri corelate, reducere necesar de 
investitii in crearea de noi capacitati energetice si de importuri/exploatare combustibili pentru 
generare energie  
 

Instrumentele economice au rolul de a stimula piata prin diminuarea impactului investitiei initiale si 

de a imparti riscurile investitiilor intre nivelul privat si societate conform beneficiilor aferente. 

Instrumentele economoice suport trebuie sa fie elaborate pe termen lung (ex 2030/2050), sa aiba ca 

obiectiv final transformarea pietei (respectiv constructia/renovarea cladirilor la nivele nZEB pe baze 

comerciale), sa adreseze toate categoriile majore de cetateni si de cladiri si sa fie ajustate pentru 

atingerea unor tinte clar definite si cuantificabile (de ex. renovarea tuturor blocurilor de locuinte la 

nivel de performanta energetica <40kWh/m2/an pana in 2050). 

Din motivele de mai sus, instrumentele economice suport trebuie integrate la nivel macro-economic 

pentru a putea fi evaluata totalitatea beneficilor si pentru maximizarea impactului economic. 

Programele suport trebuie monitorizate, evaluate si eventual ajustate periodic, dezbatute public si 

asumate pe termen lung cu acordul marilor partide parlamentare pentru a evita sincopele si 

distorsiunile de piata ce pot fi introduse la fiecare ciclu electoral.  

Fondurile UE de coeziune pot avea un aport important in transformarea fondului de cladiri din 

Romania daca sunt atent alocate si utilizate.  

Instrumentele/programele suport trebuie sa fie previzibile pe termen lung, cu schimbarile de viitor 

anuntate din timp pentru a oferi un cadru stabil de investitii dar si pentru a stimula activitatile in 

cadrul programului (de ex. cererile de finantare cresc daca este stiut ca se va reduce contributia 

financiara oferita de catre program).Propunerile de instrumente economice suport pentru cele trei 

seturi de politici sunt prezentate in tabelul 3. 



Tabel 3: Instrumente economice suport-programe de sustinere a cresterii performantei energetice a cladirilor din Romania  

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

Program 
Nat. 
Blocuri 
(PNB, 

) 

Programul National de reabilitare 
termica pentru îmbunătăţirea 
performanţei energetice a blocurilor de 
apartamente (intre 1950-1990), pentru a 
se ajunge< 100 kWh/m

2
/an. Schema 

presupune un grant din bugetul national 
de 50%+ un grant din bugetele 
administratiei locale de 30%, restul fiind 
contributia proprietarilor. 
 
Buget: anual, variabil 
 
 
Programul pilot pentru 2013 finanţat din 
fonduri naţionale şi din fonduri 
structurale ale UE, cu grant variabil 
functie de veniturile pe gospodarie. 
 
Buget total program 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 programului 
pilot cu fonduri UE. 
Conditiile raman aceleasi pana in 
2020 cand contributia din bugetul 
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 ; 
maximum 25% în 2030. 

 Familiile cu venituri modeste 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 fonduri UE). 

 
 
 
 

Programul National de reabilitare 
termica pentru blocurile de 
apartamente:  

 Reducerea nivelului finanţării 
nerambursabile: în prezent 
80% → 40% în 2015, maximum 
25% în 2020 şi 15% între 2020 
şi 2030. 

 Familiile cu venituri 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 
 
 



Program 
credite pref 
(OUG 
69/2010) 

Programe de credite preferenţiale 
pentru renovarea clădirilor rezidenţiale 
(credite cu dobândă subvenţionată de 
pana la 100%): 

 Perioada actuală de creditare este 
de 5 ani.  

 Buget: în funcţie de cerere, în baza 
unui plafon aprobat anual. 

 autoritățile locale pot co-finanța 
până la 30% din costurile eligibile.  

 valoare împrumut: 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 individuale. 

Program neschimbat Continuarea programului de credite 
preferenţiale pentru renovarea 
clădirilor rezidenţiale (credite cu 
dobândă subvenţionată până la 100% 
până în 2015, până la 70% până în 
2020 şi până la 40% până în 2030): 

 Extinderea perioadei actuale de 
creditare de la 5 la 10-15 ani.  

 Subvenţionarea ratei dobânzii în 
funcţii de economiile de energie 
rezultate (0% dobândă pentru 
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 programului de 
credite preferenţiale pentru 
renovarea clădirilor rezidenţiale 
(dobândă subvenţionată până la 
80% până în 2015, până la 60% 
până în 2020 şi până la 30% până în 
2030): 

 Extinderea perioadei actuale 
de creditare de la 5 la 15-20 
ani.   

 Subvenţionarea ratei dobânzii 
în funcţie de economia de 
energie (0% dobândă pentru 
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 
creditare preferenţiale - fond 
de tip revolving (cu dobândă 
mică) pentru a sprijini co-
finanţarea renovării blocurilor 
de apartamente în cadrul 
programului naţional indicat 
mai sus 

 buget anual de 360 mln. EUR 
 



Program 
cladiri 
publice 

Nimic substantial, actiuni disparate.  Situatie neschimbata. Program pentru renovarea clădirilor 
publice cu două componente:  

 o finanţare nerambursabilă (din 
fonduri publice, 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 pentru renovarea 
clădirilor publice cu două 
componente:  

 finanţare nerambursabilă (din 
fonduri publice, 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) 

 
 
 



Program 
‘Casa verde’ 

Programul Casa Verde pentru persoane 
fizice şi organisme publice (finanţări 
nerambursabile pentru RES H/C pentru 
clădirile existente şi noi)  
 
Buget: anual, variabil, 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 neschimbat Utilizarea programului 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 programului Casa Verde 
numai pentru clădirile noi şi în baza 
performanţei energetice, incluzand  
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 
municipale 

Programe adiţionale paralele şi similare 
programului multianual, derulate de 
unele municipalităţi şi vizând renovarea 
completă a blocurilor de apartamente 
(de exemplu, programul din Sectorul 1 
din Bucureşti, cu un împrumut BEI) 
 

Programe adiţionale paralele, 
similare programului multianual, 
derulate de unele municipalităţi 
(până la un număr de 4- 5 
orase/sectoare 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 
localitatile (nu neaparat cu 
finantare dar coroborat cu masurile 
de informare, ghidare, asistenta 
tehnica gratuita prezentate 
anterior, 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/uplutura rosturi etc) 
 

 

 



1.4. 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 

performante 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 sistemelor 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 nivelului 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 cercetari similare din tarile dezvoltate si invecinate. 

 

Masurile propuse a fi incluse in seturile de politici pentru ENTRANZE sunt prezentate in tabelul 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4: 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 consumatori (studiu PwC). 
Unele municipalităţi au implementat 
măsuri de creştere a eficienţei 
energetice a DH (generare şi retele 
distribuţie). 

Acelasi format la schema de 
Certificate 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 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 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 instalate pe cladiri). Actiuni 
incipiente de dezvoltare ‚smart grid’. 
Integrarea ‚timida’ a politicilor pentru 
cresterea performantei energetice a 
cladirilor cu cele complementare de 
dezvoltare urbana, regionala si a 
sistemului energetic.  
 
Îmbunătăţiri semnificative ale DH 
(creşterea cu 20% a eficienţei, treptat 
până în 2030), creşterea ponderii 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 Certificate Verzi deschisa 
si micilor producatori (precum 
sisteme distribuite instalate pe 
cladiri). Actiuni semnificative pentru 
dezvoltare ‚smart grid’.  
 
Integrarea avansata a politicilor 
pentru cresterea performantei 
energetice a cladirilor cu cele 
complementare de dezvoltare 
urbana, regionala si a sistemului 
energetic.  
 
Îmbunătăţiri semnificative 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. 
 
 



Masuri 
pentru 
sitmularea 
industriei de 
profil locale 

Niciun program major asumat la 
nivel national. 

Programe ‚soft’ de sprijin la nivel 
local  si/sau condiţii mai favorabile 
pentru industria RES H/C şi 
materiale cu eficienţă energetică.  
 

Programe de sprijin şi condiţii mai 
favorabile pentru industria RES H/C şi 
materialele de eficienţă energetică.  
Actiuni directate spre incurajarea 
infiintarii de capacitati de productie 
echipanete eficiente energetic si de 
utilizare a surselor regenerabile, cu 
precadere in zonele mai putin 
dezvoltate economic/cu somaj ridicat. 
 
 

Programe majore de sprijin şi condiţii 
mai favorabile pentru industria RES 
H/C şi materialele de eficienţă 
energetică.  
Actiuni concentrate si directate spre 
incurajarea infiintarii de capacitati de 
productie echipamente eficiente 
energetic si de utilizare a surselor 
regenerabile, cu precadere in zonele 
mai putin dezvoltate economic/cu 
somaj ridicat. 
 

Masuri 
pentru 
sustinere a 
RTD 

Programe nationale de certare-
dezvoltare si participare companii 
romanesti in proiecte europene. 
Nivel relativ scazut. 

Sprijin pentru cercetare, 
tehnologie şi dezvoltare (RTD) la 
nivelul actual. 

Sprijin semnificativ pentru cercetare, 
tehnologie şi dezvoltare (RTD). Masuri 
sporite de sprijin (inclusiv financiar) 
pentru incurajarea si sustinerea 
participarii firmelor romanesti in 
programe de cercetare europene si 
internationale. 

Sprijin masiv pentru cercetare, 
tehnologie şi dezvoltare (RTD). 
Masuri concentrate de sprijin (inclusiv 
financiar) pentru incurajarea si 
sustinerea participarii firmelor 
romanesti in programe de cercetare 
europene si internationale. 

 

 



 

 

3. 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 

modelului POLES dezvoltat de catre ENERDATA, France4. 

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 Universitatii Tehnice din Viena, Austria si Fraunhofer Institute for System and Innovation 

Research, Karlsruhe, Germany5. INVERT/EE-Lab este un mediu de simulare dinamica reglementarilor 

si instrumentelor economice 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 ENTRANZE6 

 simularea a trei pachete de solutii de renovare: standard, buna si ambitioasa7, dupa cum au 

fost identificate pe baza calcului de cost optim realizat in cadrul ENTRANZE8 

                                                           
4
 Mai 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   
5
 Mai 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  
6
 Disponibil 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  
7
 Cele 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%.  
8
 Instrumentul de evalluare a solutiilor opptime de cost este disponibil la: http://www.entranze.eu/tools/cost-

tool  

http://www.entranze.eu/files/downloads/D4_2/D4_2-sept_2013.pdf
http://www.entranze.eu/files/downloads/D4_1/D41-WP-IntegrationStakeholder_final.pdf
http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool
http://www.entranze.eu/files/downloads/D2_1/D2_1_Short_country_summary_report_-final-Romania_july.pdf
http://www.entranze.eu/files/downloads/D2_1/D2_1_Short_country_summary_report_-final-Romania_july.pdf
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool


 criteriile de decizie ale factorilor implicati in procesul de renovare si gradul de acceptare a 

tehnologiilor noi de eficienta energetica si de utilizare a surselor regenerabile dupa cum au 

fost identificate in rapoartele anterioare ENTRANZE9 

 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 

Europeana (figura 1). 

 

  

                                    a)                                                                                          b) 

Figura 1: Scenarii de evolutie lenta (a) si accelerata (b) a preturilor la energie 

Rezultatele preliminare ale modelarii seturilor de politici pentru 

Romania10 
 

In varianta scenariului de evolutie lenta a preturilor la energie, consumul de energie finala pentru 

incalzire si apa calda menajera scade cu pana la 7,2% in 2020 si 20,8% pana in 2030 (figura 2).  

                                                           
9
 Cele 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  
10

 Rezultatele 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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Figura 2: evolutia mixului de energie in consumul final pentru incalzire si apa calda menajera in contextul 

unei evolutii lente a preturilor la energie 

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 3).  

 

Figura 3: evolutia mixului de energie in consumul final pentru incalzire si apa calda menajera in contextul 

unei evolutii accelerate a preturilor la energie 

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 economie de energie primara intre 24% si 33% in contextul unei evolutii lente a preturilor la 

energie si o economie 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 reducerii 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 preturilor 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 evolutie este explicata prin promovarea technologiilor eficiente 

de utilizare a biomasei care in contextul unor preturi mai mari la energie devin mai atractive 

pe piata. 

 Consumul final de carbune scade de la 0,78% in 2008 la 0,08%-0,13% in 2030. In mod similar, 

consumul 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 

inregistreaza 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 4, 5).   



 

a) 

 

b) 

Figura 5: 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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b) 

Figura 5: 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 seturilor de politici PS2 si PS3 comparativ cu PS1. 

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.  
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Figura 6: 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, 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.  
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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. 

 

a) evolutie lenta a preturilor la energie 

 

b) evolutie accelerate a preturilor la energie 

Figura 7: 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 8). In fondurile publice au fost incluse surse de finantare nationale, 

locale si europene. 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%
case-d

case-sd

case-r

blocuri
birouri-
pubilc

spitale

scoli

PolSet1

PolSet2

PolSet3

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%
case-d

case-
sd

case-r

blocuri
birouri
-pubilc

spitale

scoli

PolSet1

PolSet2

PolSet3



 

Figura 8: Fondurile publice de subventionare a programelor de renovare (valori cumulative pe perioada 

de evaluare) 

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 9). Aceasta inseamna ca fondurile publice alocate programelor de renovare pot 

atrage de 6-10 ori mai multe investitii private.   

 

Figura 8: 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 
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scenariu de referinta (figura 9). 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 9: Economiile cumulate de costuri cu energia realizate la consumator final pe perioadele 2008-

2020 si 2008-2030 

 

 

 

4. Concluzii si recomandari pentru elaborarea de politici de renovare 

energetica a cladirilor din Romania 
 

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: 

-252 
-653 

-1,908 

-3,687 

-321 
-887 

-3607 

-6718 -8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

PS2 vs PS1 PS3 vs PS1 PS2 vs PS1 PS3 vs PS1

2008-2020 2008-2030

Economiile comparative de costuri cu energia [milioane EURO] 

evolutie lenta pret energie evolutie accelerata pret energie



 pe plan national: 

o dezvoltarea durabila a sectorului de cladiri din tara prin adoptarea de normative si 

politici ambitioase ambitioase de crestere a performantei energetice 

o cresterea securitatii energetice prin reducerea necesarului de combustibili fosili, a 

potentialelor importuri si prin cresterea utilizarii resurselor locale de energie 

regenerabila 

o 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  

o reducerea impactului cresterii preturilor la energie in bugetul cetatenilor 

o combaterea saraciei energetice si cresterea comfortului termic in cladiri  

o cresterea calitatii vietii oamenilor si combaterea unor boli aferente  

o venituri suplimentare la bugetul national si local prin creare de noi locuri de munca si 

reducere somaj  

 in contextul european si international: 

o realizarea obligatiilor ce ne revin din transpunerea si implementarea directivelor 

europene pentru performanta energetica a cladirilor (2010/31/EU) si pentru 

eficienta energetica (2012/27/EU). 

o 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 energie11, utilizare eficienta a resurselor12 si de tranzitie la o economie 

cu emisii scazute de gaze cu efect de sera13. 

 

Seturile de politici evaluate in cadrul proiectului IEE ENTRANZE au fost elaborate pornind de la 

contextual 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 

energetica 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 

                                                           
11

 COM, 2011b. 885 final. “Energy Roadmap 2050”. Available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT 
12

 COM, 2011c. 571 final. “Roadmap to a Resource Efficient Europe”.  Available at: 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf 
13

 COM, 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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:EN:NOT


europene si a practicilor de succes din alte tari, schimbarile cadru legislativ si normativ 

terbuie sa fie evaluate, aprobate si anuntate cu aproximativ 3-5 ani in avans.  

 Reglementari de performanta energetica a cladirilor. Evaluarea si cresterea periodica a 

cerintelor de performanta energetica din normativele pentru cladiri este o conditie esentiala 

pentru transformarea 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 transformarea 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, 

constructia si renovarea energetica a cladirilor este esentiala pentru a realiza in practica ceea 

ce este prevazut 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 semnificative in practica.  

 Cresterea nivelului de cunostinte a categoriilor de lucratori implicati in proiectarea si 

renovarea 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 constructii. 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 

considerarea 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: 

o sa aiba continuitate si predictabilitate pe un orizont de timp suficient de mare  



o sa aiba ca obiectiv final transormarea activitatilor subventionate in activitati derulate 

pe baze comerciale 

o 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. 

o 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) 

o Sa fie comunicate si cunoscute de catre actorii de piata si potentialii beneficiari 

 

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 

energetica 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 

rezidentiale. Creditarea preferentiala este un instrument adaptat practicilor de piata si 

care adreseaza proprietarii 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 acestora 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 reducerile 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 (revolving). 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 nationale, 

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 estimand 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 cumuleaza o suprafata importanta de cladiri si prin renovarea s-ar realiza 

economii importante de energie 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 cresterea 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, 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 

consumului final de energie trebuie completata de masuri de reducere a consumului de 

energie primara. 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 regenerabile 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 

cercetarii 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 

definite 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 dezvoltarea economica. 

 


