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Reabilitarea fondului existent
de clădiri publice în direcţia nZEB:

Asumarea nivelului de ambiție nZEB,
Cooperare între proprietarii/administratorii

de clădiri publice şi constructori

Dr. ing. Horia Petran

WORKSHOP

“Calitate și conformitate – ambiție și responsabilitate în procesul
de renovare energetică a clădirilor existente din românia”

Cea de-a douăsprezecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 

EXCELENŢA ÎN CERCETAREA DIN INGINERIA SEISMICĂ ŞI ACŢIUNILE CLIMATICE 
23 septembrie 2016 – INCERC Iași
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Eficiența energetică în clădiri
Instrumente legislative actuale
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EED
Directiva 

2012/27/UE

Audituri 
energetice

Contorizare si 
facturare

3% renovare 
� autorități 

centrale

Foi de 
parcurs –

termen lung

Rol exemplar 
organisme 

publice

Consum de 
energie aproape 

egal cu zero

Clădiri noi

Clădiri 
existente
Renovare 

majoră

Componente
Anvelopă si 

instalații

Elaborare, 
eliberare, 

controlul calității

Afișarea în
clădiri publice

Certificarea 
performanțelor 
energetice ale 
clădirilor (CPE)

Cerințe 
minime de 

performanță 
energetică 

(cost-optim)

Planuri 
naționale

EPBD-recast
Directiva 

2010/31/UE

Clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero (nZEB):
o După 31.12.2018 – clădirile noi din

proprietatea/administrarea 
autorităţilor administraţiei publice
trebuie să fie nZEB,

o După 31.12.2020 – toate clădirile noi 
trebuie să fie nZEB (!)

Elaborarea planurilor naționale pentru 
creșterea numărului de nZEB
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Angajare 
piață

Fezabilitate 
(optimizare 

costuri)

Soluții nZEB

Niveluri nZEB

Def. clădiri 
referință

Analiza fond 
de clădiri

Niveluri definite pentru nZEB în România

Angajare 
piață

Fezabilitate 
(optimizare 

costuri)

Soluții nZEB

Niveluri nZEB

Def. clădiri 
referință

Analiza fond 
de clădiri

Sursele regenerabile de energie trebuie să acopere minimum 

10% din energia primară totală calculată a clădirii.
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Proiectul RePUBLIC_ZEB (IEE)

� Focalizare pe strategiile și politicile pentru renovarea 
stocului de clădiri publice către niveluri nZEB sustenabile 
economic, în conformitate cu obiectivele UE 20/20/20,

� Scop: Sprijinirea țărilor din sud-estul Europei pentru:
o promovarea pe piață a un set de soluții tehnice 

concrete pentru renovarea clădirilor publice la nivel 
nZEB prin creșterea încrederii actorilor cheie în 
atingerea nZEB și 

o luarea de măsuri concrete pentru a accelera renovarea 
clădirilor publice existente,

� Durata 32 luni (1 martie 2014 – 31 octombrie 2016).

� Focus: IT, BG, ES, EL, PT, RO, MK, SI, HR, HU, UK
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Consorțiu RePUBLIC_ZEB
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� Activități:

o Analiza stocului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință
o Evaluarea stadiului actual și analiza oportunităților pentru renovarea 

clădirilor publice către nivelul nZEB
o Analiza economică a "pachetelor de măsuri" pt. renovare � nZEB
o Strategii și orientări pentru tranziția către nZEB
o Implicarea părților interesate și a autorităților relevante

� Rezultate așteptate:

o Strategii de politici locale/naționale bine definite și focalizate
prin care să se reglementeze/promoveze reabilitarea fondului
de clădiri publice,

o Ofertă pe piața construcțiilor de tehnici specifice, cu risc scăzut
și cu garantarea calității pentru renovarea clădirilor,

o Conștientizare mai bună a proprietarilor de clădiri publice
cu privire la beneficiile renovării clădirilor la nivel nZEB.

Activități și rezultate așteptate

���� www.republiczeb.org
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Bariere – renovare nZEB
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Nu există indicator numeric de necesar de energie – def. nZEB

Nu sunt stabilite cerințe pentru proporția obligatorie a energiei 
din surse regenerabile (situația curentă)

Nu sunt stabilite cerințe pentru proporția obligatorie a energiei 
din surse regenerabile – pentru nZEB

Diversitate mare a definiției, algoritmilor, cerințelor la nivel 
local (datorită administrației locale / regiuni)

Buget de stat/local redus pentru proiecte de eficientizare 
energetică a clădirilor publice

Lipsa instrumentelor de finanțare pentru renovare substanțială 
a clădirilor publice cu ținte nZEB

Costuri de investiție ridicate
Durate mari de recuperare a investiției inițiale
Nivel scăzut al costurilor energiei

Competențe tehnice limitate în procesul de luare a deciziilor la 
nivelul instituțiilor publice, ceea ce poate conduce la alegerea 
de măsuri convenționale, cu eficiență energetică scăzută

Există foarte puține / nu există proiecte demonstrative de 
renovare energetică nZEB

Lipsa conștientizării cu privire la beneficiile economice 
obținute prin aplicarea măsurilor de renovare energetică

Incertitudini la monitorizare și verificare economii de energie

Ce împiedică renovarea ���� nZEB?
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‘Motoare’ – renovare nZEB
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Definirea detaliată nZEB în cadrul legal

Economia de energie

Dependența redusă de furnizorii de energie

Confort îmbunătățit, condiții mai bune de lucru și de locuire

Granturi

Reducerea taxelor

Dobânzi reduse pentru împrumuturi

Disponibilitatea soluțiilor inovative de renovare a clădirilor

Disponibilitatea unor bune practici cu referire la renovarea 
clădirilor existente la nivel ridicat de eficiență energetică

Disponibilitatea unor bune practici cu referire la renovarea 
clădirilor existente la nivel nZEB

Proiecte demonstrative care permit constructorilor să înțeleagă 
beneficiile de îndeplinire a cerințelor nZEB

Baza de date cu certificate de performanță energetică – poate 
facilita alegerea clădirilor pentru renovare energetică

Ce ar stimula renovarea ���� nZEB?
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Analiza preliminară a fondului de clădiri 
publice - țări participante proiect

Evaluare impact (pondere arie utilă condiționată) – selectare preliminară  clădiri referință
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Evaluare impact (pondere consum energie primară) – selectare prelim.  clădiri referință

Analiza preliminară a fondului de clădiri 
publice - țări participante proiect
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Țara RES Birou 
A.P.

EDU SPIT. Hotel Sport COM. Alt.

Bulgaria � � � �

Croatia � � �

Grecia � �

Ungaria � � � �

Italia � � � � �

Portugalia � �

România � �

Slovenia � � � � �

Spania � �

Macedonia � �

UK � �

Definire preliminară ‘Clădiri de referință’
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Metodologie optimizare costuri si 
definire nZEB pentru renovare

Angajare 
piață

Fezabilitate 
(optimizare 

costuri)

Soluții nZEB

Niveluri nZEB

Def. clădiri 
referință

Analiza fond 
de clădiri

� Caracterizare completă - clădiri de referință:
o Geometrie,
o Caracteristici de performanță anvelopă și instalații,
o Costuri de mentenanță;

� Definire măsuri de intervenție (eficientizare energetică) :
o Măsuri pentru anvelopa clădirii și pentru instalații,
o Măsuri + opțiuni și parametri de performanță (influență),
o Estimare costuri de investiție și înlocuire (durata de viață < DS);

� Evaluarea impactului aplicării măsurilor EE+SRE:
o Evaluarea performanței energetice după intervenție și implicit a 

economiilor de energie (finală, primară) și a contribuției SRE,
o Evaluarea costurilor totale pe durata de calcul / serviciu (30 ani),

� Optimizarea costurilor pe durata de serviciu a clădirii:
o Evaluarea domeniului de performanță energetică a clădirii 

pentru care costul total este minim,
o Analiza pachetelor (combinații) de măsuri pentru care se ating 

nivelurile recomandate nZEB în condiții de eficiență economică 
(diferențe negative ale costurilor totale).
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Optimizarea costurilor si definirea 
(domeniului) nZEB pentru renovare
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Măsuri de eficientizare energetică

Nivel opțiune EE Nivel opțiune EE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nr. Măsură EE Simbol
Opt.
EE

Valori parametri influență Cost măsură EE (EUR)

1
Izolare termică pereți exteriori
(EPS/VM, d=5...16cm)

Up 5 0,606 0,39 0,3 0,368 0,266 36 40 44 45 51 /m2

2 Izolare termică pereți către spații neîncălzite Up,u 0 /m2

3 Izolare termică terasă Ur 3 0,70 0,40 0,20 44 50 62 /m2

4 Izolare termică placa pe sol Uf 1 0,7 12 /m2

5
Înlocuire ferestre/uși (tâmplărie 
termoizolantă)

Uw 4 2,00 1,80 1,10 0,90 95 100 120 150 /m2

6 Sisteme de umbrire solară - 2 2 2 77 10 /m2

7 Sistem de climatizare EER 2 2,9 5 61501 62563 

8
Sistem de generare pentru încălzire + sistem 
de emisie adecvat

ηgn 4 0,99 0,85 0,97 0,85 12554 13810 19459 23727 

9 Sistem de preparare acm ηgn,Pn,W 1 1 948 

10
Sistem combinat de generare a căldurii 
încălzire și acm + sistem de emisie adecvat

ηgn 4 0,99 0,84 0,96 0,84 13810 15065 20714 24983 

11
Pompă de căldură pentru încălzire, acm și 
răcire + sistem de emisie adecvat

COP
3

3,5 4 4,5 53355 62771 69048 

EER 3 3,5 4

12 Sistem solar termic m2 5 2 4 10 2 8 1140 2280 4920 1692 6768 

13 Sistem PV kWp 5 5 25 45 5 25 9000 40000 67500 10350 77625 

14 Ventilare mecanică cu recuperarea căldurii ηr 2 0,6 0,8 43275 55639

15 Îmbunătățire sistem reglare pentru încălzire - 1 4 5610 

16 Eficientizare sistem de iluminat PN 2 13 5 56100 100980 

+ Matrice compatibilitate măsuri EE
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Definire niveluri nZEB pentru renovare

Clădire BIROURI
Zona II
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Stadiul Stadiul 
actual

Cost Cost 
optim

nZEB
Domeniu Domeniu 

cost optim

€ ?

Definire niveluri nZEB pentru renovare

Clădire BIROURI
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� Pereți exteriori + 16cm VM (ETICS)

� Terasă + 20cm EPX

� Placa subsol + 6cm EPS

� Ferestre triple, PVC + umbrire

� Cazan condensație GAZ 

� VM recuperare căldură

� Sistem PV 45kW

� Control ambient

� Iluminat LED + control

� Pereți exteriori + 16cm VM (ETICS)

� Terasă + 20cm EPX

� Placa subsol + 6cm EPS

� Ferestre triple, PVC

� Termoficare - stație termică
compactă (înc.+acm) 

� Sistem PV 45kW

� VM recuperare căldură

� Control ambient

� Iluminat LED + control

� P.E. + 16cm VM (ETICS)

� Terasă + 20cm EPX

� Placa subsol + 6cm EPS

� Ferestre triple, PVC

� Pompă căldura a-a (combin)

� VM recuperare căldură

� Sistem PV 45kW

� Control ambient

� Iluminat LED + control

� P.E.+ 16cm VM (ETICS)

� Terasă + 20cm EPX

� Placa subsol + 6cm EPS

� Ferestre triple, PVC

� Cazan biomasă (înc.+acm)

� VM recuperare căldură

� Sistem PV 45kW

� Control ambient

� Iluminat LED + control

Stadiul actual - BIROURI

� Pereți exteriori 1,55 W/m²K

� Terasă 1,29 W/m²K

� Placa subsol 2,98 W/m²K

� Ferestre 2,64 W/m²K

� Termoficare PT (înc.+acm) 

� Răcire Split (parțial) EER 2,5

� Ventilare naturală

� Reglare centralizată înc.

� Iluminat mixt – regl. man.

nZEB1 nZEB2

nZEB3 nZEB4

Definire niveluri nZEB pentru renovare
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Perioada de serviciu = 30 ani

9

16 16 17 17

Definire niveluri nZEB pentru renovare
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Memorandum de înțelegere

� Obiect: stabilire termeni și principii comune între (partner A) și (partner B) 
în vederea promovării renovării complexe a fondului de clădiri publice și 
implementarea cerințelor atingere niveluri stabilite pentru nZEB.

� Aspecte cheie:
o înțelegere:  atingerea nivelului nZEB ���� combinație optimizată a unor soluții 

tehnice / tehnologii și nu o singură soluție tehnică sau tehnologie,

o Proprietarii de clădiri și constructorii se bazează pe performanța energetică 
reală și pe recuperarea investiției pentru soluțiile nZEB propuse ���� cerere / 
oferte concrete care să înlăture dificultățile legate de costurile ridicate ale 
investiției inițiale ���� creșterea încrederii în rezultatul final și minimizarea 
riscurilor ���� cresc șansele de atragere a investițiilor private (ESCO).

� Scop:  promovare proiecte de renovare a clădirilor, împărtășire informații 
robuste între proprietarii de clădiri - constructori – profesioniști ReP-nZEB:
o Realizare SF renovare clădiri, organizare seminarii / întâlniri de lucru, 

identificare opțiuni de finanțare (implementare pachet de soluții nZEB) ...

� Plan de activități: necesar, angajant pentru prima perioadă

� Finanțare: NU
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Model contract ���� nZEB

� Justificare – fundamentare:
o Finanțare din fonduri publice
o Ambiție – spre atingerea țintelor / îndeplinirea obiectivelor
o Exemplu de urmat

� Conținut – necesar definire nZEB
o Niveluri de performanță
o Modalități de verificare a performanței (echipamente, condiții, proceduri, 

responsabilități etc.)
o Cerințe de calitate / calificare / competențe / experiență

� Contract de perfromanță energetică
o ESCO
o Cadru de stimulare a implicării ESCO / atragere finanțare privată

� Nu este un model nou de contract (care se suprapune peste cel utilizat in 
mod curent in achiziții publice),

� Adaugă prevederi (anexe) pentru stabilirea cerințelor de proiectare, 
execuție, exploatare astfel încât :
o să se promoveze performanța nZEB si
o să se garanteze atingerea nivelului nZEB
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Provocări în implementarea 
proiectelor de creștere PEC

� Evaluarea performanțelor:
o Efectuarea analizei termo-energetice si elaborarea auditului energetic,
o CPE pentru clădirea propusă pentru reabilitare ���� fiabilitatea datelor de intrare,
o Adecvarea soluțiilor analizate,
o Evaluarea costurilor de investiție si a indicatorilor de eficiență economică

� Proiectare și execuție:
o Corelare audit energetic – DALI – proiect tehnic,
o Locul auditorului energetic în implementarea soluțiilor (plan ���� recepție),
o Calitatea materialelor / sistemelor / tehnologiilor / echipamentelor,
o Certificarea companiilor de construcții / Calificarea forței de muncă,
o Controlul calității pe șantier.

� Creșterea nivelului de conștientizare și interesare/responsabilizare proprietari:
o Comunicare si implicare în proces,
o Formare profesională/instruire si responsabilizare ���� decizie.

� Recepție, verificare și monitorizare:
o Rigurozitate recepție, probe, documentație completă – cartea construcției,
o Verificări specifice (ex. termografie) – recepție,
o Echipamente monitorizare si program de urmărire în exploatare – CoPE.
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Acțiuni privind transformarea pieței 
in vederea renovării la nivel nZEB

� Promovarea colaborării dintre administrația publică 
si sectorul construcțiilor + Creșterea transparenței si 
asumarea ambiției (RePublic_ZEB)

� Dezvoltarea competențelor (Building Knowledge 
Hubs: Train-to-nZEB)

� Instrumente strategice (ENERFUND)

� Parteneriat pentru inovare (Cluster Pro-nZEB)
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� Scop: dezvoltarea unui instrument care va evalua și clasifica oportunitățile 
de renovare a clădirilor dintr-o anumită amplasare (cartier, oraș) printr-o 
serie de indicatori și printr-un punctaj global (ex. punctaj realizat de o 
bancă pentru acordarea de credite în evaluarea clienților)  

o analiza situației actuale și a nevoilor părților interesate și a publicului larg cu 
privire la renovarea majoră a clădirilor existente,

o dezvoltarea, pe baza rezultatelor obținute în inițiative anterioare, a unui 
instrument care să sprijine finanțarea coerentă a acțiunilor de renovare majoră,

o promovarea instrumentului elaborat către toate părțile interesate, 
o măsurarea și documentarea impactului aplicării instrumentului în dezvoltarea 

strategiilor și în finanțarea acțiunilor de renovare majoră,
o oferirea unui instrument fiabil � sprijinire părți interesate (UE) - creșterea ratei 

de renovare a clădirilor existente

� Durata 36 luni (1 februarie 2016 – 31 ianuarie 2019).

� Focus: 12 țări (AT, BG, CY, DK, ES, FR, GR, IE, RO, SI, SK, UK) – 15 organizații,

An rgy etrofit ing rating tool

Proiectul ENERFUND (H2020)

(www.enerfund.eu) 
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Cluster Pro-nZEB
Scop
Crearea unui cadru de colaborare pentru 
dezvoltarea si implementarea conceptelor 
tehnologice si a proiectelor specifice pentru 
promovarea cladirilor nZEB in Romania

Obiectiv general
Piața construcțiilor – CDI ( – administrație  publică):

� inițierea și derularea de activități împreună pentru 
definirea și implementarea de proiecte de cercetare-
dezvoltare pentru clădiri nZEB,

� crearea condițiilor de piață pentru a asigura 
îndeplinirea angajamentelor asumate de România 
pentru dezvoltare durabilă și implementare a 
strategiilor de eficientizare energetică a fondului 
construit

� Ianuarie 2016 …

Membri fondatori
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www.republiczeb.org

BRE – Responsabil comunicare

republiczeb@bre.co.uk

Horia Petran
Responsabil partener RO

Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor
București, Șos. Pantelimon 266

Tel. 021 2550835

hp@incerc2004.ro

www.train-to-nzeb.com

www.enerfund.eu

Contact


