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nZEB = clădire cu o performanță energetică

foarte ridicată și pentru care necesarul de

energie este acoperit în mare proporție de

energia provenită din surse regenerabile

(fiecare stat membru își stabilește limitele pentru

performanța energetică și pentru proporția de energie

din surse regenerabile ONSITE sau NEARBY)

DEFINIȚIA GENERALĂ CONFORM DIRECTIVEI 2010/31/UE

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-
2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update

INTRO



Documentele care definesc în România nivelul de performanță al clădirilor nZEB sunt:

− Legea 372/2005, consolidată în 2016 prin OUG 13, care reprezintă transpunerea Directivei privind Performanța Energetică a

Clădirilor EPBD 2010/31/EU consolidată ulterior prin Directiva UE 2018/844 aprobată pe 30.05.2018 și publicată în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene din 19.06.2018.

− Ordinul MDRAP nr. 386/2016 și ”Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice”-versiunea 2014, aprobat prin

Hotărâre a Guvernului României nr.122/25.02.2015, publicată în MO, Partea I, nr. 169 bis/11.03.2015, cap.3.2 Masuri de

eficiență în clădiri, Anexa C Performanța energetică a clădiri nZEB (cu consum de energie aproape zero).

− Standardul european SR EN ISO 52000-1, Anexa H - informativă, schematizează o propunere de indicatori pentru evaluarea

clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).

nZEB = o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de

energie foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la

fața locului sau în apropiere, în proporție de minimum 30% cu energie din surse regenerabile,

inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30

de km față de coordonatele GPS ale clădirii.

DEFINIȚIA ROMÂNEASCĂ, CONFORM Mc001/2021

INTRO



Criteriile de conformare pentru clădiri nZEB (parțial)

3/11/2021

În cazul clădirilor nZEB pentru care nu se pot respecta cerințele minime pentru unul sau mai multe elemente ale clădirii,

adică R’m < R’min, de exemplu la calcanele învecinate cu alte clădiri, este obligatorie numai îndeplinirea condiţiilor din

tabelul 2.10a și a celor privind confortul higrotermic.

La clădirile rezidențiale noi (nZEB) se recomandă prevederea sistemelor de ventilare cu recuperarea căldurii cu eficiența

nominală ≥ 75% și consumul specific electric ≤ 0,50 Wh/m³ iar la clădirile nerezidențiale noi (nZEB) se impune introducerea

sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

Pentru clădirile nerezidenţiale, cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic

sunt structurate astfel:

• pe elementele de construcție care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa

termică corectată minimă pentru fiecare element al clădirii, R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică

corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)] conform tabel 2.4 (2.7); se va respecta condiția R’m ≥ R’min

pentru fiecare element de clădire, respectiv, U’  U'max [W/(m2K)]

• pe ansamblul clădirii, unde cerințele minime sunt a) valorile limită maxim admise ale consumului total

de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) – conform tabel 2.10a din Mc00/2021

b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO2 – conform tabel 2.10a din Mc001/2021

c) energia primară totală consumată să fie produsă în proporție de minim 30%, cu energie din surse

regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază

de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii.



Există 3 granițe energetice legate de conformarea unei clădiri-cazul evaluării on-site (producerea de energie

”nearby” nu e legată de clădire): necesarul de energie, consumul de energie și limita legată de energia

livrată/exportată. Granița consumului de energie se aplică pentru determinarea RER cu includerea energiei

provenite din sursele regenerabile.
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EPCO2 – emisii specifice echivalente CO2, kgCO2/(m² a)

mCO2 – emisii masice echivalente de CO2 (kgCO2/a)

EPdel/exp,i – energia primară furnizată/exportată on-site sau nearby

(kWh/a) pentru vectorul energetic i

kdel/exp,i – coeficientul de emisii CO2 (gCO2/kWh) pentru energia

furnizată/exportată on-site sau nearby pentru vectorul energetic i

Aref – aria de referință (m²)
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Criteriile de conformare pentru clădiri nZEB

EPP – indicator specific de energie primară, kWh/(m² a)

EP,nren – energie primară totală utilizată de clădire (kWh/a)

Edel,i – energia finală furnizată on-site sau nearby (kWh/a) pentru vectorul

energetic i

Eexp,i – energia finală exportată on-site sau nearby (kWh/a) pentru vectorul

energetic i

fdel,i – factorul energiei primare totale pentru energia furnizată și vectorul energetic

i (-)

fexp,i - factorul energiei primare totale pentru energia exportată și vectorul energetic

i (-), egal cu fdel,nren,i , dacă nu este altfel definit în legislația națională

Aref – aria de referință (m²)

1

2
EP=
σi(Edel,i× fdel,i) − σi(Eexp,i× fexp,i)

EPP= 
EP

Aref

EPCO2= 
mCO2

Aref
=

= 
σi(EPdel,i×kdel,i− σi(EPexp,i×kexp,i)

Aref



RERP – energia RES consumată versus energia totală

primară consumată de clădire

Eren,i energia RES produsă on-site sau nearby pentru vectorul

energetic i, kWh/a

fdel,tot,i factorul total de conversie al energiei primare furnizate (−)

pentru vectorul energetic i

fdel,nren,i factorul de conversie aferent energiei primare

neregenerabile (-) pentru vectorul energetic i

fexp,tot,i factorul total de conversie al energiei primare exportate (-)

pentru vectorul energetic i

Edel,i energia furnizată on-site sau nearby pentru vectorul

energetic i, kWh/a

Eexp,i energia exportată on-site sau nearby pentru vectorul

energetic i, kWh/a
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Calculul RER (procentul de energie RES consumată din

total energie primară consumată) – se iau în considerare

toate sursele RES onsite și nearby: solar termic și PV, vânt,

hidroelectricitate, pompe de căldură, free cooling,

biocombustibili, INCLUSIV energie RES produsă off-site (la

depărtare, provenită din rețeaua națională spre exemplu).

3
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RERP= 
σi Eren,i+σi((fdel,tot,i−fdel,nren,i)×Edel,i)

σi Eren,i+ σi(Edel,i×f𝑑𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡,i)−σi(Eexp,i×f𝑒𝑥𝑝,𝑡𝑜𝑡,i)
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NOUL CPE CONFORM Mc001 REVIZUITĂ (prezentare preliminară)
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Cost (€/m2)

Costuri de investiție

Optim absolut
Costuri operare

Cost global

Energie primară (kWh/m2)

nZEB Clădiri azi

Analiza economică în loc de CONCLUZII
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