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Cadrul legal în România:

• Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor – revizuită în 2020 (Legea nr.
101/2020)→ Directiva privind performanța energetică a clădirilor - EPBD

• Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică – revizuită în 2020 → Directiva privind eficiența
energetică - EED

• O. MDRAP nr. 386/2016→ niveluri nZEB

• O. MDRAPFE nr. 2641/2017→ cerințe PEC

• Reglementări tehnice: LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII (www.mdlpa.ro)

http://www.mdlpa.ro/


Strategia națională de renovare pe termen lung (SNRTL)

Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi
nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de
eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050 → Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020 (Monitorul Oficial al
României nr. 1247 din 17 decembrie 2020)

Obiective:

 Îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea consumului de energie,
a emisiilor de carbon, precum și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri;

 Crearea de beneficii suplimentare prin îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii (de exemplu, un
confort mai bun, beneficii asociate cu sănătatea, siguranța și calitatea aerului), reducerea nivelului sărăciei
energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar pentru familiile cu venituri modeste;

 Extinderea duratei de viață și îmbunătățirea siguranței fondului de clădiri.

Conform scenariului adoptat și a eșantionării statistice este necesară o finanțare estimată totală în valoare de 12,8
miliarde EUR (aproximativ 64 miliarde lei) pentru costurile de investiții pentru implementarea scenariului
recomandat până în 2030.

Comitetul de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale de renovare pe termen lung →
Secretariatul General al Guvernului → „Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de renovare pe termen
lung”



Obligativitatea autorităților publice locale - Legea nr. 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor, republicată

CAP. IX - Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
ART. 17

(5) Primarii localităţilor cu mai mult de 5.000 de locuitori iniţiază planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de
clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în
funcţie de zonele climatice şi de funcţiunile clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor
locale.

(6) Finanţarea elaborării planurilor prevăzute la alin. (5) de către autorităţile administraţiei publice locale se asigură astfel:

a) din bugetele proprii;

b) din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a
acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) se pot aplica şi de către primarii celorlalte localităţi urbane şi rurale.

(8) În planurile prevăzute la alin. (5) se cuprind, în principal, politici şi măsuri financiare sau de altă natură adoptate pentru
promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi măsuri referitoare la utilizarea energiei
din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.

(9) Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi
încurajarea realizării transformării eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a clădirilor existente în clădiri al căror
consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei a planurilor locale multianuale prevăzute la alin. (5), elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, şi se
revizuieşte o dată la 3 ani.

(10) Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale prevăzute la alin. (5), până la 30 martie anul
curent, pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei planurile şi măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât şi valoric.



Demersuri/Acțiuni la nivelul MDLPA

• Elaborarea „Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001/2006:

revizuire metodologie; revizuire/elaborare de comentarii și exemple de aplicare”, în baza

contractului nr. 116/2017 – elaborator Universitatea Tehnică de Construcții București - redactarea

finală;

• Elaborarea a 2 ghiduri privind proiectarea, execuția, exploatarea și urmărirea comportării în timp a

clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero.

Ghidurile vin în sprijinul sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, precum și al

altor factorilor implicați, în vederea aplicării obligațiilor legislative de către aceștia, prin realizarea

acțiunilor necesare de implementare a măsurilor de îmbunatățire a performanței energetice a

clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în sensul creșterii numărului de clădiri al căror consum de

energie este aproape egal cu zero.



Vă mulțumesc!


