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LEGISLAȚIA

• EPBD 2010/31/EU

Art. 2 ”clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” i ̂nseamnă o clădire 
cu o performant ̦ă energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. 
Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, 
i ̂ntr-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din 
surse regenerabile produsă la fat ̦a locului sau în apropiere; 



• EPBD 

Cum gestionăm producția de energie regenerabilă din 
definiția nZEB?  



• Legea 372 / 2020 încearcă să rezolve J
15. clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o performanta energetica 
foarte ridicata, la care necesarul (!) de energie (?) pentru asigurarea performantei energetice este 
aproape egal cu zero sau este foarte scăzut si este acoperit astfel: a) in proporție de minimum 
30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv (!) cu energie din surse regenerabile produsa la 
fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele GPS ale clădirii, 
începând cu anul 2021; b) proporțiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din 
surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele 
GPS ale clădirii, pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 si după 2051, se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului;

OM 386/2016

Ce fel de energie primară?? 
neregenerabilă sau totală?



Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

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

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

[kg/m2,an]

Energie prim. 
TOTALĂ 

[kWh/m2,an]

Emisii echiv 
CO2 

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

Clădiri de locuit colective Clădiri de locuit 
individuale

Clădiri destinate 
turismului

Zona 
climatică Orizont

Clădiri de birouri Clădiri destinate 
învățământului

Spații comerciale Clădiri destinate 
activităților sportive

Zona 
climatică Orizont

Clădiri destinate 
sistemului sanitar

Mc001 în revizuire

OM 386/2016

En. Regen = 30% En. Prim. totală

En. Regen = 42.8% En. Prim. Neregen

Cele mai vulnerabile: clădirile rezidențiale 
colective și spitalele
(consum mare de ACC, 
locuire continuă, preponderent seara/noaptea)



• Legea 372 / 2020 
Art. 10. - (1) Pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri noi avand functiunile prevazute la art. 7 alin. (1), 
prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice competente, in vederea obtinerii, in 
conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de constructii, pe langa 
obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita 
intocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al 
mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta, daca acestea exista 
(?).

(2) Aceste sisteme alternative pot fi: a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse 
regenerabile de energie; b) de cogenerare/trigenerare; c) centralizate de incalzire sau de racire ori de bloc; 
d) pompe de caldura; e) schimbatoare de caldura sol-aer; f) recuperatoare de caldura. 

(3) Studiul prevazut la alin. (1) se elaboreaza de proiectant si este parte componenta a studiului 
de fezabilitate (!). 

(4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizarii sistemelor alternative prevazute la alin. (2) poate fi efectuat 
pentru o cladire sau pentru grupuri de cladiri similare din aceeasi localitate(!). Pentru sistemele 
centralizate de incalzire si racire, studiul poate fi efectuat pentru toate cladirile racordate la 
acelasi sistem(?!).



Dezvoltatorii luați prin surprindere, deși Legea 372 a fost actualizată în 2013 după EPBD 
2010/31/EU, 
Iar OM 386 este din 2016

Auditori plătiți să evalueze avantajos (de la clasa A, acum nZEB)

Costurile suplimentare foarte mari – suportate acum de cumpărători

30.000 Euro = plata utilităților pentru cca. 15 ani 

Poluarea se mută și înafara orașelor prin sursele de energie regenerabilă amplasate pe o rază 
de 30 km de localitate, în detrimentul vegetației naturale/terenurilor agricole.

PIAȚA

Lupta pentru piață/profit se duce ACUM la producătorii de tehnologie și energie verde pentru 
costuri scăzute VIITOARE la utilizatori (valoarea banilor în timp!, dobânzi mari la credite pe 
termen lung!)



Studiul se face superficial ca un document de pus la dosar si in 99.99% din cazuri, nimic nu este tehnic 
posibil sau economic avantajos.

Studiul ar trebui făcut după tipicul auditului energetic care stabilește costuri, economii de energie, 
reduceri de emisii și indicatori de eficiență economică.

Studiul este solicitat după ce trebuie demonstrat că performanța clădirii va fi la nivel nZEB!

Calitatea nZEB se demonstrează după calculul tipic pentru certificare energetică.



Studiu de caz:
Renovarea unui centru comercial la nivel nZEB 2016-2020

Construit în 2006



C1. Termoizolarea planșeului spre terasă
C2. Termoizolarea pereților exteriori la interior cu panouri 
SkamoWall.

I1. Pentru încălzire/răcire - pompe de căldură aer-aer, de 
tip VRV (variable refrigerent volume) cu unități centrale pe 
terasă și splituri de tavan. Unitatea are și funcția de ventilare 
cu recuperare de căldură. 
I2. Iluminat cu tehnologie LED care să permită adaptarea 
intensității luminoase și reglarea parametrilor și a timpului de 
funcționare.
I3. Robineți cu cap termostatic la radiatoare
I4. Baterii monocomandă cu robineți cu temporizare

Pe terasă
R1. 2 panouri solare termice cu tuburi vidate
R2. 100 panouri solare fotovoltaice



ENERGIE PRIMARĂ PE VECTOR ENERGETIC (cu 80% en.el din PV) / m2

A_utilă = 913.00 m2 20% în SEN

Gaz natural
Energie electrică 

din SEN
Total 

neregenerabil
Energie solara Energie solara PV

Total    
regenerabil

RER
Productie de energie 

electrica PV

kWh/m2an kWh/m2an kWh/m2an kWh/m2an kWh/m2an kWh/m2an % kWh/m2an
Consumuri reale contorizate 14.67 20.28 34.95 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Cladire reala normata 127.77 162.43 290.20 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Cladire renovata_etapa I 98.78 161.77 260.55 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Economii de energie 28.98 0.66 29.64
Cladire renovata_etapa II 32.76 48.57 81.33 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Economii de energie 95.01 113.86 208.87
Cladire renovata_etapa III 30.13 22.46 52.59 1.91 26.11 28.02 35% 6.53

Economii de energie 97.64 139.97 237.61
factor de conversie 1.17 2.62

EMISII DE CO2, relativ la energia primară
A_utilă = 913.00 m2

Gaz natural Energie electrică TOTAL TOTAL Reduceri de emisii

kg/an kg/an kg/an kg/m2an %

Emisii reale 2,746 5,537 8,283 9.07 88%
Cladire reala normata 23,914 44,341 68,254 74.76 0%
Cladire renovata_etapa I 18,489 44,161 62,650 68.62

Reduceri de emisii 5,425 179 5,604 6.14 8%
Cladire renovata_etapa II 6,132 13,258 19,390 21.24

Reduceri de emisii 17,782 31,083 48,864 53.52 72%
Cladire renovata_etapa III 5,639 6,130 11,769 12.89

Reduceri de emisii 18,274 38,211 56,485 61.87 83%
factor de emisie 0.205 0.299

Condițiile limită pentru nZEB, asimilat cu birouri, zona clima8că II, sunt:

i. energie primară neregenerabilă≤ 57 kWh/m2an
ii. RER ≥ 30%
iii. emisii de CO2≤ 15 kgCO2/m2an.

Se constată că abia la ul8ma etapă se respectă criteriile de nZEB.
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Mulțumesc p
entru atenție!
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