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INTRO

AUTORITĂȚI PUBLICE

• Ministerele (MLPDA, MEEMA, MMAP ...)

• ISC, AFM, ANRE ...

• Consiliile județene, primăriile

PREVEDERI LEGISLATIVE & NORMATIVE

• DIRECTIVE REPREZENTATIVE & LEGILE NAȚIONALE

• Planurile naționale (energie, renovare, nZEB, integrat energie & mediu ...)

• OUG 18/2009, HG 907/2016, ordine (386/2016)

• Normative, ghiduri & alte reglementări tehnice (Mc001/2020)

• Ghiduri de finanțare fonduri EU (documente mixte)
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Clădirile sunt răspunzătoare pentru aprox. 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2. Astăzi, cca. 35% din clădirile din UE au peste 50 de

ani vechime și aproape 75% din stocul de clădiri este ineficient energetic. În UE rata de renovare este 0,4-1,2% anual (funcție de țară). De aceea o

renovare susținută a clădirilor poate conduce la importante economii de energie de 5-6% din consumul total. Există de asemenea un potențial de

reducere a emisiilor de CO2 din utilizarea clădirilor, de cca 5%.

CADRUL LEGISLATIV (parțial)

NEW EU 2030

55%



OBLIGAȚII ȘI ȚINTE - legea 372/2005 ...

Art. 4 (1) ... Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației elaborează o STRATEGIE DE

RENOVARE PE TERMEN LUNG care se aprobă prin hotărâre a Guvernului …

(2) Strategia de renovare pe termen lung prevăzută la alin. (1) reprezintă documentul de bază pentru realizarea

renovării clădirilor pentru obținerea eficienței energetice a acestora în raport cu celelalte strategii aflate la nivel

național.

(3) Pentru a garanta un parc imobiliar național cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat și pentru a

facilita transformarea eficace din punctul de vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de

energie este aproape egal cu zero, strategia de renovare pe termen lung prevăzută la alin. (1) stabilește o foaie de

parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili la nivel național, având în vedere obiectivul pe termen

lung pentru anul 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană cu 80-95% prin

raportare la nivelul acestora din anul 1990. Foaia de parcurs include etape orientative pentru anii 2030, 2040 și 2050

și specifică modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind eficiența energetică.

(8) O primă versiune a strategiei prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor

Publice, Dezvoltării și Administrației, până la data de 15 august 2020, se actualizează o dată la 10 ani și se transmite

Comisiei Europene ca parte a PLANULUI NAȚIONAL INTEGRAT DE ENERGIE ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE,

elaborat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

https://lege5.ro/App/Document/gm4dknjtgi3q/legea-nr-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor?pid=323871449&d=2020-10-25#p-323871449
https://lege5.ro/App/Document/gm4dknjtgi3q/legea-nr-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor?pid=323871449&d=2020-10-25#p-323871449
https://lege5.ro/App/Document/gm4dknjtgi3q/legea-nr-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor?pid=323871449&d=2020-10-25#p-323871449


Art. 10.
(1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi având funcțiunile prevăzute la art. 7 alin. (1), prin certificatul de
urbanism emis de autoritățile administrației publice competente, în vederea obținerii, în condițiile legii, a
autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construcții, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor
minime de performanță energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență,
dacă acestea există.

Art. 14.
(1) Pentru clădirile noi al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020, investitorii sunt
obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului
interior, în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire și/sau unitatea de clădire,
în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Art. 17.
(1) Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise
începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
(4) Pentru încadrarea în termenele prevăzute la alin. (1) ... privind realizarea clădirilor noi al căror consum de
energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale
competente în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire, se va solicita încadrarea necesarului
de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

OBLIGAȚII ȘI ȚINTE - legea 372/2005 ...

https://lege5.ro/App/Document/gm4dknjtgi3q/legea-nr-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor?pid=323871609&d=2020-10-25#p-323871609


(5) Primarii localităților cu mai mult de 5.000 de locuitori inițiază PLANURI LOCALE MULTIANUALE PENTRU
CREȘTEREA NUMĂRULUI DE CLĂDIRI NOI ȘI EXISTENTE AL CĂROR CONSUM DE ENERGIE ESTE
APROAPE EGAL CU ZERO, ..., care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.
(9) PLANUL NAȚIONAL PENTRU CREȘTEREA NUMĂRULUI DE CLĂDIRI NOI AL CĂROR CONSUM DE
ENERGIE ESTE APROAPE EGAL CU ZERO și 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 și Administrației a planurilor locale multianuale
prevăzute la alin. (5), elaborate de autoritățile administrației publice locale, și se revizuiește 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, autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației planurile și măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât și
valoric.

Art. 34. (1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a
prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare, în baza
unei PROCEDURI elaborate de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și aprobate prin ordin al ministrului
lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în scopul realizării și menținerii cerinței esențiale de "economie de
energie și izolare termică", precum și a celorlalte cerințe esențiale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

OBLIGAȚII ȘI ȚINTE - legea 372/2005 ...

https://lege5.ro/App/Document/gm4dknjtgi3q/legea-nr-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor?pid=323871613&d=2020-10-25#p-323871613


OBLIGAȚII ȘI ȚINTE - legea 121/2014 & legea 139/2010

Legea 121/2014
Renovarea clădirilor
Art. 5. (1) Pentru mobilizarea investițiilor în renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private,
existente la nivel național, se elaborează o strategie pe termen lung, denumită în continuare strategie. Strategia
vizează, în principal, creșterea performanței energetice a clădirilor …

Legea 139/2010

Art. 13.
(1) Ministerul de resort are următoarele atribuții:
a) elaborează strategia de valorificare și promovare a surselor regenerabile de energie;
b) evaluează potențialul tehnic, economic și ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;
c) structurează potențialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licență aferente operatorilor de distribuție de energie
electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;
d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme și reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de
energie electrică.
(2) Ministerul de resort elaborează PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
REGENERABILE conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordanță cu prevederile art. 4 alin. (4) din
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE."



OBLIGAȚII ȘI ȚINTE – PNAEE 4

Ţinta naţională de eficienţă energetică pentru anul 2020

România şi-a stabilit obiectivul naţional indicativ în materie de eficienţă energetică ca fiind realizarea

unei economii de energie primară de 10 milioane tep la nivelul anului 2020 ceea ce

reprezintă o reducere a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin modelul

PRIMES 2007, pentru scenariul realist de 19%.

Realizarea acestei ţinte face ca în anul 2020 consumul de energie primară să fie de 42,99 milioane
tep, iar consumul final de energie să fie de 30,32 milioane tep.



OBLIGAȚII ȘI ȚINTE – PNAEE 4

Plan Naţional de Acţiune privind Eficienţa Energetică 2017-2020 pentru consumatorul final [Mtep] 

TOTAL ECONOMII IN 
SECTORUL CLĂDIRILOR

1,635 Mtep (29,7%)



OBLIGAȚII ȘI ȚINTE – PNIESC 2021-2030 (neaprobat)



OBLIGAȚII ȘI ȚINTE – PRTL 2020

Aproximativ 94% din suprafața totală

a fondului de clădiri va trebui

renovată sau reconstruită până în
2050



Noul CPE conform Mc001/2020

• 8 clase, diferite 
f(categorie)

• informația condensată, 
doar 1 pg

• clase de mediu
• permite încadrarea în 

nZEB
• permite înregistrare în 

BD-MLPDA
• definită clădirea de 

referință
• detalierea energiei din 

RES
• informații încă foarte 

tehnice
• procedura pentru 

apartamente
• nu există un indicator 

financiar
• probabil valabil în 2021



DEFINIREA CLĂDIRILOR NZEB conform Mc001/2020

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

I 31-Dec-20 59 12 92 22 101 10 119 25

II 31-Dec-20 73 15 104 27 114 12 136 28

III 31-Dec-20 89 19 116 33 119 12 146 30

IV 31-Dec-20 107 22 136 43 132 14 166 35

V 31-Dec-20 114 24 148 48 150 15 191 40

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Degajări CO2 

[kg/m
2
,an]

I 31-Dec-20 179 37 49 10 159 33 96 20

II 31-Dec-20 191 40 56 12 170 36 102 21

III 31-Dec-20 203 42 59 12 181 38 108 23

IV 31-Dec-20 215 45 66 14 191 40 115 24

V 31-Dec-20 239 50 73 15 213 44 128 27

Clădiri de locuit colective
Clădiri de locuit 

individuale

Hoteluri

Zona 

climatică
Orizont

Clădiri de birouri
Clădiri destinate 

învățământului

Spații comerciale Clădiri destinate 

Zona 

climatică
Orizont

Clădiri destinate 

Nota 1 – În România este legal stabilit că energia primară totală consumată de clădirile nZEB să fie produsă în proporție de minimum 30%, din

surse regenerabile, la fața locului sau în apropiere.

Nota 2 – Clădirile multizonale-multiserviciu cu mai multe destinații se vor încadra într-o categorie sau alta după destinația principală (a zonei cu

ponderea cea mai mare în consumul total de energie primară al clădirii).



CONCLUZII

• Rolul sectorului clădirilor în contextul GREEN DEAL (EE) e major (30% din economiile

angajate)

• Există întârzieri în adoptarea/avizare unor legi/reglementări/planuri

• Autoritățile publice centrale și locale rol major (implementare, control și monitorizare)

• Foarte necesară conlucrarea între autoritățile centrale și locale (planurile locale

multianuale conduc la planul național)

• Alocarea fondurilor cu prioritate către renovarea clădirilor (PNRR-13,7mld Euro)

• Crește complexitatea documentației aferente procesului de renovare a clădirilor

• Crește importanța acordată pregătirii funcționarilor publici (autorități locale și centrale)

• Crește necesitatea delegării către asociațiile profesionale reprezentative a unor sarcini

privind realizare studii, înregistrări/monitorizări etc.



PROFIL PROFESIONAL & CONTACT & MULTUMIRI

• vicepreședinte & trezorier REHVA - Federaţia Europeană a Asociaţiilor pentru Instalaţii de Încălzire,

Ventilare si Aer Condiţionat, din aprilie 2017 (www.rehva.eu)

• președinte A.I.I.R. Filiala Valahia și vicepreședinte AIIR(www.aiiro.ro) ; director executiv OAER

(www.oaer.ro)

• autor principal sau co-autor pentru mai mult de 50 de articole tehnico-științifice; co-autor la

Enciclopedia de Instalaţii, ediţia a II-a (2010); 100 de probleme practice de instalaţii de încălzire (2005);

Centrale termice urbane(2015); Tratat de Inginerie Termică (2019), Metodologia de calcul al

performanţei energetice a clădirilor MC001-revizuită (2020) şi la normativele I5/2010 (instalaţii de

ventilare şi climatizare) şi I13/2015 (instalaţii de încălzire)

• membru în Comisiile Tehnice ASRO 281-Performanța termică a clădirilor și elementelor de construcție,

302-Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului și 335-Construcții imobiliare, performanță,

durabilitatea construcțiilor

• director de proiect, coordonator sau participant in 8 proiecte cu fonduri europene (cercetare, formare

etc.)

• profesor invitat la Institut National Polytechnique de Grenoble, Ecole Nationale Superieure de

l’Energie, l’Eau et l’Environment

• auditor energetic & co-dezvoltator al softului ENERG+ pentru certificare și auditare energetică

Conf.Univ.Dr.ing. Cătălin LUNGU

• absolvent al FII-UTCB în 1995/1996 (master)

• doctor inginer din 2004

• între 1998 și 2002 a beneficiat de mai multe burse de specializare la Univ. Paris XII

• catalin.lungu@utcb.ro, +401+2524295, www.utcb.ro

www.energ-plus.ro

office@oaer.ro, www.oaer.ro 
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