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INTRODUCERE 

Fondul de clădiri este cea mai importantă infrastructură din comunitățile noastre locale. Oamenii își 

petrec aproximativ 90% din timp în clădiri: sunt adăpostul nostru, locurile în care trăim, muncim și ne 

odihnim. Renovarea fondului imobiliar este crucială pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării 

oamenilor, creșterea productivității și atenuarea sărăciei energetice, precum și atenuarea schimbărilor 

climatice. În plus, odată cu schimbările continue ale sistemului energetic, clădirile vor fi interconectate 

cu alte infrastructuri, cum ar fi mobilitatea sustenabilă și furnizarea de energie, și vor juca un rol mai 

mare în furnizarea de servicii adecvate cererii, cum ar fi schimbarea sarcinii și stocarea în cazul energiei 

electrice. 

Strategiile de renovare municipală sunt, prin urmare, cruciale pentru a asigura planificarea pe termen 

lung, în conformitate cu schimbările și tendințele necesare. Directiva uropeană privind Performanța 

Energetică a Clădirilor (DPEC; Directiva (UE) 844/2018) impune Statelor Membre să stabilească Strategii 

naționale de Renovare pe Termen Lung (SRTL) cu repere și indicatori măsurabili pentru a se asigura că 

obiectivele europene generale de decarbonare a stocului de clădiri sunt îndeplinite până în anul 2050. 

Cu toate acestea, Statele Membre își vor atinge obiectivele numai dacă acestea sunt puse în aplicare la 

nivel municipal. Strategiile municipale de renovare trebuie, așadar, să preia și să reflecte nivelul 

ambiției. Acestea ar trebui să precizeze contribuția lor la obiectivul național, provocările și soluțiile lor 

specifice și să prezinte prevederile politicilor și instrumentelor de finanțare necesare.  

 

 

În conformitate cu noul articol 2a din DPEC* revizuită, Statele Membre trebuie să: 

 

1. Stabilească strategii cuprinzătoare care vizează atingerea unui stoc de clădiri extrem de eficient și 

decarbonat până în 2050 și transformarea rentabilă a clădirilor existente în clădiri cu aproape zero 

energie; 

2. Să stabilească o foaie de parcurs cu măsuri, indicatori de progres măsurabili și repere indicative 

pentru 2030, 2040 și 2050; 

3. Să efectueze o consultare publică cu privire la strategia lor înaintea transmiterii către Comisie și să 

definească modalitățile de consultare suplimentară și incluzivă pe parcursul implementării;  

4. Să faciliteze accesul la mecanisme, prin finanțare inteligentă pentru a sprijini mobilizarea 

investițiilor; 

5. Să prezinte strategia lor ca parte a Planului Național final Integrat de Energie și Schimbări Climatice 

(PNIESC) și să ofere informații despre implementare în rapoartele de progres integrate de energie și 

climă.  

* Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor 
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În același timp, municipalitățile care au semnat inițiativa “Convenția Primarilor” s-au angajat să 

întocmească și să implementeze Planuri de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă PACED. Acestea 

trebuie să reflecte obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030, în 

conformitate cu obiectivele naționale și europene și să includă etape de raportare la 3-5 ani. Sectorul 

construcțiilor este inclus ca unul dintre principalele sectoare. 

Acest format a fost creat pentru a ghida municipalitățile în stabilirea strategiilor locale de renovare în 

cadrul proiectului ”OUR BUILDINGS”1, proiect susținut de Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) a 

Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranța Nucleară (BMU). Formatul 

permite identificarea suprapunerilor dintre strategiile locale și Planul de Acțiune pentru Climă și 

Energie Durabilă (PACED). 

Acesta reflectă noile cerințe ale DPEC 2018 revizuită. Acest lucru va ajuta la detectarea sinergiilor și la 

ușurarea colectării datelor, precum și la implementarea voluntară a celor două strategii. 

Strategia Municipiului Satu Mare a fost realizată prin parcurgerea mai multor etape în cadrul proiectului 

OUR BUILDINGS, strategie dezvoltată prin coordonarea generală a “Institutului European pentru 

Performanța Clădirilor”2, iar în România prin Asociația “Orașe Energie în România”.  

Municipiul Satu Mare a beneficiat de asistență tehnică prin proiect, împreună cu alte 4 orașe pilot din 

România, respectiv Bacău, Bistrița, Mizil și Sibiu.  

Prezentul document se dorește a fi un exemplu util pentru alte municipalități din România care pe baza 

ghidului întocmit de BPIE și prin cele 5 strategii dezvoltate prin proiect să ajute alte comunități locale 

din România în procesul de colectare, interpretare și raportare a datelor necesare analizelor ce stau la 

baza strategiei de renovare a fondului municipal construit, respectiv clădiri municipale, echipamente/ 

instalații existente. Clădirile existente sunt clădire la care s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, 

inclusiv clădirea aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru clădirile nZEB se vor face recomandări privind performanța necesară a fi atinsă la finalizare. 

Pentru categoria clădiri terțiare (nemunicipale), echipamente/ instalații și clădiri rezidențiale, în lipsa 

unei baze de date atât la nivel local cât și la nivel național, au fost utilizate evaluările făcute de Banca 

Mondială la întocmirea SRTL și evaluările existente în PAED 2020 Municipiul Satu Mare. Evaluările 

realizate prin strategia prezentă se referă exclusiv la eficiența energetică. Pentru o abordare integrată 

a renovării vor trebui avute în vedere în procesul de achiziție lucrări și alte acțiuni față de cele de 

renovare energetică, conform legii, precum cele care vor fi dezvoltate în cadrul Strategiei de reducere 

a riscului seismic3, și în Strategia Națională a Locuirii sau din aplicarea Legii nr. 166/2016 pentru 

 
1  Clădirile noastre 
2  www.bpie.eu  
3  Strategie aflată în proces de consultare publică 

javascript:ln2Go2lnk(14457);
javascript:ln2Go2lnk(14457);
javascript:ln2Go2lnk(14478);
http://www.bpie.eu/
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modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-

ambientale a clădirilor. 

PREZENTARE GENERALĂ ȘI PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI 

În elaborarea Planului, au fost utilizate informațiile colectate din proiectul „Planului Național Integrat 

în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030”, din proiectul “Strategiei Naționale de 

Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, 

atât publice cât și private într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonate 

până în 2050”. În finalizarea analizelor, am primit suport din partea colectivului de redactare al 

“Metodologiei de calculul a performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc001”/ revizuită, în ceea ce 

privește “Valorile limită admise ale consumului total de energie primară (surse regenerabile și 

neregenerabile) și ale emisiilor echivalente de CO2 pentru renovarea clădirilor existente/ Tabel 2.10b”  

și recomandări pentru “Valorile limită admise ale consumului total de energie primară (surse 

regenerabile și neregenerabile) și ale emisiilor echivalente de CO2 pentru clădirile nZEB/ Tabel 2.10a”. 

Aceste documente urmează a fi prezentate în Comisia de avizare a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației de către colectivul tehnic de la UTCB4 și în măsura în care vor suferi 

modificări se vor corecta evaluările din prezentul document.  

Întocmirea documentațiilor tehnice s-a realizat pe baza legislației specifice domeniului clădirilor, 

normative tehnice și alte publicații enumerate în Bibliografie și evaluărilor din Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă al municipiului Satu Mare. 

a) Proceduri administrative  

La începutul proiectului a fost încheiat un ”Memorandum de Înțelegere”, privind acordul 

administrației locale Satu Mare de intrare în proiect și de furnizare a datelor și acordarea suportului 

logistic necesar pentru derularea etapelor necesare întocmirii strategiei de renovare a fondului 

construit - clădiri publice U.A.T. Satu Mare. 

b) Consultări, seminarii și sesiuni de instruire  

Consultări cu factorii interesați, atât la nivel local cât și la nivel național. 

Organizarea de seminarii, sesiuni de instruire pentru personalul din administrația publică locală, 

precum și prezentarea rezultatelor parțiale în evenimente și conferințe naționale. 

Consultări pe plan local cu factorii responsabili din administrația publică locală și a factorilor 

interesați de domeniul construcțiilor pentru identificarea barierelor întâmpinate în procesul de 

reabilitare aprofundată a fondului construit spre clădiri cu un grad ridicat de eficiență energetică, 

dar și a propunerilor pentru a le depăși. 

 
4 Universitatea Tehnică de Construcții București 
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c) Identificarea barierelor și propunerilor 

Barierele & propunerile identificate în accelerarea procesului de renovare a clădirilor publice fac 

obiectul Anexei 1 și au fost transmise și factorilor de decizie la nivel național. 

d) Implementarea sistemului de gestiune baze de date caracteristici constructive, instalații și 

consum de energie și apă rece pentru clădirile publice 

Provocarea majoră a fost realizarea unei baze de date care poate fi accesată online, denumită în 

continuare EMS, Anexa 2, bază de date necesară analizelor tehnice și financiare ca suport în luarea 

deciziilor și monitorizarea rezultatelor, aplicație descrisă la punctul 2.1. Colectarea datelor. 

Aplicația a fost pusă la dispoziție de OER. 

În continuare, baza de date trebuie completată și actualizată lunar ca o practică permanentă de 

verificare și monitorizare a consumului final de energie și apă rece de către responsabilii energetici 

din fiecare instituție publică sub autoritatea U.A.T. Satu Mare. Lucrările executate împreună cu 

documentațiile tehnice specifice, audit energetic, CPE și orice alte documentații tehnice ce vor fi 

realizate în viitor, vor veni să corecteze sau să completeze după caz, baza de date astfel încât 

aplicația să servească factorilor de decizie în procesul de planificare a procesului de modernizare 

energetică a fondului construit spre clădiri cu o performanță energetică ridicată și nZEB 2030-2040-

2050 și în procesul de monitorizare a rezultatelor după implementarea măsurilor. 

e) Audit energetic, foaie de parcurs – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, Aleea Postăvaru nr. 1, 

Satu Mare, Jud. Satu Mare, în soluție nZEB 

Scopul lucrării a fost de a stabili performanța energetică a clădirii sus-menționate, de a elabora un 

certificat de performanță energetică și de a fundamenta soluțiile și măsurile de reabilitare a 

acesteia prin audit energetic, realizarea unei foi de parcurs cu referire la etapele de renovare și 

modernizare a clădirii în soluție nZEB5, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor și 

cu reglementările tehnice în vigoare (v. Bibliografia). 

Realizarea auditului energetic și a foii de parcurs spre o clădire nZEB pentru Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 11, audit realizat prin proiectul “OUR BUILDINGS”6, a avut și scopul de a dezvolta un 

proiect pilot care poate fi utilizat ulterior ca model pentru renovarea și modernizarea energetică a 

clădirilor publice într-o performanță nZEB. 

Documentația tehnică a inclus și beneficii mai extinse, precum cele asociate cu sănătatea, siguranța 

și calitatea aerului interior. 

 
5 nZEB clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero – clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la 

care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este 

acoperit 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 km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021, în condițiile 

Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor 
6 Instrument de finanțare EUKI-Contract nr. 81230998 încheiat între GIZ-BPIE și OER 
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f) Corelarea planului cu contextul național 

Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice/ PNIESC  

Pe durata proiectului Ministerul Energiei a dezvoltat PNIESC în acord cu cerințele Directivei 

844/20187. 

Strategia de renovare pe termen lung a municipiul Satu Mare s-a realizat în paralel cu întocmirea 

“Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de 

clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un 

parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050.” 

 

Obiectivele principale ale Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung8 sunt următoarele: 

▪ îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea 

consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile 

de energie la clădiri; 

▪ îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea confortului termic, a 

condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului; 

▪ reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar 

pentru familiile cu venituri modeste; 

▪ eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului construit; 

▪ dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și susținerea 

inovării; 

▪ creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea 

calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare. 

La nivel local au fost considerate aceleași obiective principale cu particularizările locale necesare 

considerate în procesul de întocmire al Foii de parcurs pentru atingerea țintelor locale pentru 

transformarea treptată a fondului construit spre neutralitate climatică 2050.  

Aceste obiective principale trebuie asumate atât de administrația publică locală cât și de populație, 

mediul de afaceri și mediul academic. În lipsa unui efort comun, administrația publică locală cu 

siguranță nu va reuși să transforme societatea în ansamblul ei și să modernizeze întregul fond construit 

spre clădiri cu o performanță energetică ridicată sau nZEB, neavând în totalitate pârghiile legale și nici 

resursele financiare necesare îndeplinirii obiectivelor. 

Pentru înțelegerea premiselor dezvoltării SRTL la nivel național în cadrul PNIESC, au fost organizate 

întâlniri cu echipele de proiect atât cea a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 

cât și a Ministerului Energiei, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene  la care au participat și reprezentanții celor 5 orașe din proiect. 

 
7 DIRECTIVA (UE) 2018/844 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 

2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică 
8 SNRTL aprobată prin Hotărârea nr. 1034/2020 
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SRTL națională a fost aprobată prin HG nr. 1034/2020 intrată în vigoare la 17 decembrie 2020 iar 

proiectul OUR BUILDINGS se finalizează la data de 28.02.2021. 

Bibliografia utilizată (v. Bibliografia), a ținut cont și de ultimele modificări legislative la nivelul anului 

2020, respectiv: 

▪ Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța 

energetică a clădirilor; 

▪ Hotărârea nr. 1034/2020 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung 

pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât 

publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de 

eficiență energetică și decarbonat până în 2050; 

▪ Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Satu Mare 20209 - Convenția 

Primarilor pentru Climă și Energie Durabilă, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Satu Mare. 

  

 
9 https://mycovenant.eumayors.eu/storage/web/mc_covenant/documents/8/dU_SdJZHWkIg7vE0Yfn_OJbVCHqjwsJF.pdf   

https://mycovenant.eumayors.eu/storage/web/mc_covenant/documents/8/dU_SdJZHWkIg7vE0Yfn_OJbVCHqjwsJF.pdf
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1. FOAIA DE PARCURS 

Prima secțiune a unei strategii de renovare municipală constă într-o foaie de parcurs generală care 

leagă strategia locală de legislația națională și europeană existentă și de inițiativele voluntare 

municipale, cum ar fi Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Strategiile de renovare municipale 

ar trebui să conducă pe termen lung la un stoc de clădiri decarbonat până în 2050, ținta politică la 

nivelul UE. Obiectivele naționale, precum și cele locale de renovare și de economisire a energiei ar 

trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv general, dar să includă etape pe termen mediu pentru 

a permite elaborarea unei politici adecvate. 

O foaie de parcurs municipală ar trebui să includă în mod ideal obiective politice pentru 2030, 2040 și 

2050, armonizate cu obiectivul național al SRTL, precum și cu alte angajamente voluntare, ca 

obiectivele PACED ale Convenției Primarilor.  

În acest context, strategia națională stabilește principiile aplicabile, respectiv: 

▪ „este susținută în totalitate de o analiză și o planificare adecvate și este însoțită de un set 

detaliat de planuri de program pentru implementarea în fiecare sub-sector pentru a depăși 

barierele identificate la nivelul pieței și nu numai; 

▪ sunt adoptate și alte îmbunătățiri de politici și reglementări care ar permite și încuraja 

investițiile, inclusiv măsuri de finanțare și de sprijin; 

▪ este asigurat nivelul necesar de sprijin bugetar în timp; 

▪ sunt stabiliți indicatori și ținte; 

▪ se asigură instrumente de comunicare și informare adecvate; 

▪ sunt raportate progresele și se fac evaluări și monitorizări.” 

Sursa SRTL - Banca Mondială - pag. 18/89 - aprobată prin HG nr. 1034/2020 

Analizele realizate în prezentul document se referă strict la situația clădirilor municipale aflate sub 

autoritatea administrației publice locale, situație analizată la nivelul anului monitorizat 2018. Acest 

model urmează a fi completat și actualizat pe măsură ce sunt disponibile date la nivel național în ceea 

ce privește inventarul fondului construit, al accesului la datele disponibile prin CPE pentru o primă 

evaluare a performanței actuale a fondului construit, al finalizării noii metodologii de calcul a 

performanței energetice a clădirilor și de punere la dispoziția publicului a mecanismelor financiare ce 

vor fi disponibile pentru creșterea numărului de clădiri renovate într-o performanță energetică ridicată. 

De asemenea, analizele realizate se referă strict la reducerea consumului final de energie în clădirile 

publice U.A.T. SATU MARE, în principal a celor cuprinse în învățământul preuniversitar, luând în 

considerare următoarele lucrări posibile, conform „Ghidului de finanțare a programului privind 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile cu destinația de unități 

de învățământ, din 16.11.2020”, respectiv: 

 

1. Lucrări de construcții și instalații; 

2. Asigurarea sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
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3. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

4. Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/ sau ventilare 

mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; 

5. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru 

consumul propriu”, 

și prin considerarea analizelor tehnice și financiare realizate pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 

11, Aleea Postăvarului nr. 1, Satu Mare, Jud. Satu Mare în vederea renovării acesteia în soluție nZEB, 

prin întocmirea în condițiile legii a: Auditului Energetic, CPE, foii de parcurs, bazei de date pentru 

înregistrarea stării tehnice și a consumurilor de energie pentru întocmirea Pașaportului clădirii. 

În procesul de evaluare al indicatorilor pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung au fost utilizate 

datele furnizate de Banca Mondială la nivelul anului 2019, date și evaluări ce au stat la baza întocmirii 

“Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc 

imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050”, din 27.11.2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020. Așa cum se face mențiunea și în partea introductivă 

a documentului oficial menționat, problema principală a acestei strategii a fost lipsa datelor reale 

privind caracteristicile fondului construit la nivel local și național, evaluările făcându-se pe date 

statistice și prin comparare cu alte date disponibile la nivel european. 

Alinierea obiectivelor pe termen lung la diferite niveluri ajută la vizualizarea, planificarea și alinierea 

acestora cu diferitele documente de planificare existente. În tabelul 1 sunt centralizate țintele rezultate 

din prezenta strategie pentru clădirile publice ale U.A.T. SATU MARE (clădiri administrative și clădiri din 

învățământul preuniversitar), țintele calculate de Banca Mondială și țintele stabilite prin PACED pentru 

toate clădirile publice. 

TABEL 1. ALINIEREA OBIECTIVELOR PE TERMEN LUNG LA DIFERITE  NIVELURI 

Indicator Strategie de renovare municipală  
Strategia națională de renovare 

pe termen lung (SRTL) 

Convenția Primarilor privind 

Clima și Energia [1]  (PACED) 

Obiectiv 2030 2040 2050 2030 2040 2050 2020 2030 2050 

Reduceri ale 

emisiilor de CO2 
35,02% 48,68% 

 

67,53% 

 

24% 50% 80% 20% 27%  

Economii de 

energie în clădirile 

municipale  
[MWh an] 

8.050 11.351 15.799    8.192 10.933   

Suprafață renovată  

etapizat [m2] 
39.202 71.492 95.991        

 
[1] Țintă PACED Satu Mare 2020-2030 
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Metodologia de calcul pe componente va fi prezentată în cadrul strategiei și a stat la baza evaluării 

planului de acțiune multianual. 

În tabelul 2 sunt prezentate: rezultate, indicatori de impact și etape intermediare ale renovării clădirilor 

conform scenariului recomandat de experții Băncii Mondiale la întocmirea SRTL a României, orizont de 

timp 2030, 2040, 2050 - pag. 52 în cadrul foii de parcurs. Cu cât sunt mai detaliate obiectivele și datele 

care pot fi furnizate, cu atât politicile și implementarea acestora pot fi mai potrivite. 

 

TABEL 2. INDICATORI DETALIAȚI PENTRU STABILIREA OBIECTIVELOR PE TERMEN LUNG  

Sursa SRTL - Banca Mondială 2019 - aprobată prin HG nr. 1034/2020 

 

Indicator 
Unitate 

Valoare de 

referință 
Valori țintă (creștere graduală) 

2020 2030 2040 2050 

Economii de energie finală 

M Tep 0 0,83 3,32 6,14 

% 0% 9% 35% 65% 

Rezidențiale M Tep 0 0,77 3,19 5,88 

Clădiri multifamiliale M Tep 0 0,47 0,79 1,08 

Locuințe unifamiliale M Tep 0 0,31 2,40 4,80 

Nerezidențiale M Tep 0 0,06 0,13 0,26 

Clădiri publice M Tep 0 0,05 0,09 0,16 

Clădiri comerciale M Tep 0 0,01 0,04 0,10 

Reducere emisii de CO2 

M Tep 0 2,34 4,91 7,85 

% 0% 24% 50% 80% 

Rezidențiale M m2 0 2,03 4,20 6,41 

Clădiri multifamiliale M m2 0 1,87 3,19 4,37 

Locuințe unifamiliale M m2 0 0,16 1,02 2,03 

Nerezidențiale M m2 0 0,31 0,71 1,45 

Clădiri Publice M m2 0 0,25 0,49 0,82 

Clădiri Comerciale M m2 0 0,06 0,22 0,63 

Creșterea numărului de 

nZEB 

PE < 50kWh/m2/y; 

SRE >40%; CO2 < 7kg/CO2 

m2 

M m2      0      3,45      20,58      117,40 

%      0       1%       4%       23% 
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Indicator Unitate 

Valoare de 

referință 
Valori țintă (creștere graduală) 

2020 2030 2040 2050 

- Rezidențiale M m2 0 0,86 13,31 93,06 

Clădiri multifamiliale M m2 0 0,66 5,69 32,03 

Locuințe unifamiliale M m2 0 0,20 7,63 61,03 

- Nerezidențiale M m2 0 2,60 7,27 24,34 

clădiri publice M m2 0 2,52 6,74 16,75 

clădiri comerciale M m2 0 0,07 0,53 7,59 

Reducerea numărului de 

persoane afectate de 

sărăcia energetică 

% 0% -30% -70% -100% 

Reducerea numărului de 

clădiri în clasele energetice 

cele mai scăzute 

% 0% 19% 23% 26% 

Clădiri nerezidențiale 

echipate cu BEM-uri sau 

sisteme inteligente similare 

% 0% 18% 45% 100% 

- Nerezidențiale unități 0 30,537 76,488 170,221 

Clădiri publice unități 0 20,384 40,768 67,947 

Clădiri comerciale unități 0 10,153 35.720 102,275 

Numărul inițiativelor de tip 

ghișeu unic 
Nu 0 4 5 6 

Creșterea nivelului de 

sensibilizare care a condus 

la acțiuni concrete (% dintre 

proprietarii care întreprind 

acțiuni de renovare din total 

proprietari vizați) 

% 0 19% 57% 100% 

 

Municipalitatea ar trebui să examineze potențialul actual de renovare locală în contextul acestor ținte 

și repere politice, realizând o analiză detaliată la nivel de proiect. Acest lucru permite o analiză a 

omisiunilor înregistrate în procesul de renovare, arătând ce acțiuni suplimentare de renovare vor fi 

necesare dacă în viitor vor fi introduse noi cerințe minime obligatorii de performanță energetică. Este 

important să fim conștienți de faptul că obiectivele politice pe termen lung nu vor putea fi atinse în 

primul ciclu de renovare și poate nici măcar în cel de-al doilea. Astfel, obiectivele la nivel local pot fi 

stabilite inițial prin estimarea potențialului de economii eficiente din punct de vedere al costurilor. Dar, 
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pentru a asigura punerea în aplicare a unor măsuri de renovare ambițioase și eficiente, este esențial să 

se țină cont de obiectivul pe termen lung al unui stoc de clădiri extrem de eficient și inteligent, alimentat 

exclusiv cu energii regenerabile. 

1.1. Integrarea strategiei  

Strategia locală de renovare ar trebui să contribuie la o viziune politică națională generală, care să fie 

armonizată cu angajamentele din alte sectoare și cu obiectivul european de neutralitate climatică 

pentru 2050. 

Configurarea unei foi de parcurs pentru renovare municipală ar trebui să fie în conformitate cu strategia 

națională generală de renovare pe termen lung (SRTL). SRTL-urile sunt componente obligatorii ale 

Planurilor Naționale Integrate pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) solicitate fiecărui Stat 

Membru. Măsurile și obiectivele municipale ar trebui să contribuie la obiectivele naționale stabilite în 

SRTL și, prin urmare, au nevoie de un sistem de monitorizare eficient, precum și de un bun schimb între 

autoritățile locale și actorii naționali. 

Strategia locală a U.A.T. Satu Mare a utilizat orientativ evaluările din SRTL națională, respectiv 

indicatorii din  Tabel 2, pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung, orizont de timp 2050. 

Armonizarea cu angajamentul „Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă”. 

Pentru semnatarii Convenției Primarilor, strategiile locale de renovare, precum și obiectivele de 

economii de energie și de emisii pentru clădiri ar trebui, de asemenea, să fie aliniate cu angajamentele 

Convenției Primarilor privind Clima și Energia. Peste 10.000 de municipalități au semnat angajamentul. 

Se așteaptă să prezinte un PACED cuprinzător în termen de doi ani de la aderare. Un PACED acoperă 

măsurile de reducere a emisiilor de CO2 în principalele sectoare - clădiri, echipamente și instalații, 

iluminat public, transport și aprovizionare cu energie - și măsuri de adaptare la schimbările climatice. 
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Municipalitățile ar trebui să își alinieze strategiile de renovare locală cu PACED și chiar să eficientizeze 

colectarea și proiectarea datelor, astfel încât ambele să poată fi produse simultan, creând sinergii între 

ele. Procesele de consultare publică se pot integra în procesele naționale de consultare cu privire la 

PNIESC și SRTL, întrucât participarea părților interesate locale este esențială pentru asigurarea 

coerenței, sinergiilor și învățării reciproce, precum și pentru identificarea lacunelor și depășirea 

barierelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă (PACED) are un cadru de raportare care include 

următoarele aspecte: 

 

• Inventarul de Bază al Emisiilor (IBE) și o evaluare a riscului și vulnerabilității schimbărilor 

climatice: 

- Clădiri și instalații (rezidențial/ non-rezidențial, echipamente/ facilități, iluminat 

public, industrie, după caz); 

- Transport (flotă municipală, transport public, transport privat & comercial); 

- Alte aspecte non-energetice (agricultură, silvicultură și pescuit, dacă este cazul); 

- Aprovizionarea cu energie (electricitate, încălzire/ răcire consumată în 

municipalitate). 

• Monitorizarea Inventarului de Emisii (MIE). 

• Evaluarea Riscului și a Vulnerabilității Adaptării la schimbările climatice (RVA). 

 

Mai multe informații: JRC (2018). Ghid „Cum să dezvolți un Plan de Acțiune pentru Climă și Energie 

Durabilă (PACED).” Raport politici, Comisia Europeană. 
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TABEL 3. COMPARAȚIE ÎNTRE OBIECTIVELE SRTL ȘI PACED10  

STRL PACED 

Obiectiv pe termen lung  

„Un stoc de clădiri cu eficiență energetică ridicată 

și decarbonat până în 2050”.  

Stabilirea unui obiectiv pe termen lung în acord cu 

cerințele PACED, este considerat un factor cheie de 

succes făcând dovada existenței unui angajamentul 

politic ferm al autorității publice locale.  

Obiectiv 2030 

Articolul 2a. paragraful 2  

 

Foaia de parcurs trebuie să includă etape indicative 

pentru 2030, 2040 și 2050 și să specifice modul în 

care acestea contribuie la realizarea obiectivelor de 

eficiență energetică ale Uniunii Europene, în 

conformitate cu Directiva UE 27/2012. 

Strategii și acțiuni până în 2030  

 

Chiar dacă angajamentul principal se referă la reducerea 

emisiilor GES, este recomandabil să se definească și 

obiective privind economiile de energie și/ sau producția 

de energie, precum și obiective specifice sectorului.  

Ținta actuală de reducere a emisiilor de CO2 pentru anul 2030 a fost aprobată de Parlamentul European 

la o valoare de 55% față de anul de referință 1990. Semnatarii Convenției Primarilor pentru Climă și 

Energie Durabilă se angajează să atingă cel puțin această țintă printr-un angajament voluntar în 

beneficiul comunității locale pe care o reprezintă. 

Municipiul Satu Mare este semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie Durabilă 2030, ținta 

de reducere a emisiilor de CO2  până în anul 2030 comparativ cu anul de referință 2008, este de 27%.  

  

 
10 Adaptate din BuildUpon² Cum să incluzi renovarea clădirilor în Planul tău de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă, BPIE 

2020  

http://bpie.eu/publication/how-to-include-building-renovation-in-your-sustainable-energy-and-climate-action-plan/
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1.2. Strategia de aplicare 

O strategie bună de renovare poate avea impact numai dacă este pusă în aplicare în mod 

corespunzător, de aceea este important să se prevadă mecanisme de monitorizare și evaluare în 

procesul de implementare și dezvoltare al strategiei.  

Recomandarea noastră este în sensul înființării unui departament pentru eficiență energetică sau o 

comisie interdisciplinară în cadrul administrației publice locale, pentru monitorizarea și evaluarea 

implementării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă11, strategia pentru clădiri fiind parte 

componentă a PACED. Monitorizarea și evaluarea măsurilor cuprinse în PACED ar trebui realizată anual 

iar implementarea, prin planurile anuale de investiții. Pentru organizarea, conducerea și gestionarea 

proceselor energetice ale administrației locale, municipiul Satu Mare are un contract de management 

energetic pentru localități încheiat în condițiile Legii nr. 121/201412, suport valoros în procesul de  

colectare și evaluare a datelor de consum final de energie. 

Asigurarea implementării eficiente 

Punerea în aplicare necesită dezvoltarea în timp util a politicilor și programelor de sprijin pentru a 

atinge obiectivele sectoriale generale. Definirea măsurilor pentru punerea în aplicare a foii de parcurs 

necesită timp și o voință politică substanțială, precum și persistență. Este util să se stabilească un grup 

de lucru care să includă factorii de decizie politică din toate departamentele pentru a continua 

implementarea și a asigura consultarea incluzivă cu experți și grupuri ale părților interesate din 

societatea civilă (de exemplu, ONG-uri, asociații din industrie și asociații de proprietari, chiriași, alții).  

Factorii de decizie politică și societatea civilă pot susține măsurile necesare pentru implementarea 

măsurilor sectoriale, măsuri care de multe ori dintr-o lipsă de comunicare corectă cu comunitatea 

locală pot genera ”conflicte”. Neutralitatea climatică este un proces de durată și de multe ori necesită 

măsuri mai puțin populare al căror beneficiu se vede însă cu siguranță în timp. 

Monitorizarea progresului și buclei de răspuns cu nivelul național  

Ar trebui instituite procese de monitorizare și evaluare pentru a verifica progresul implementării și 

pentru a se asigura faptul că strategia este pe drumul cel bun în ceea ce privește livrarea și impactul 

planificat. Acest lucru contribuie, de asemenea, la revizuirea și actualizarea regulată a strategiei. 

Alocarea responsabilității unui departament sau unei comisii interdepartamentale, așa cum s-a 

recomandat mai sus la Strategia de aplicare, poate susține procesul de monitorizare, raportare și 

actualizare continuă.  

Trebuie asigurat faptul că informațiile colectate la nivel local (cum ar fi datele privind stocurile de 

clădiri, inclusiv clădirile cu cele mai slabe performanțe, datele privind sărăcia energetică, informațiile 

locale privind poluarea aerului etc.) sunt transmise ori de câte ori este posibil și la nivel național pentru  

fi incluse într-o bază de date națională, astfel încât să poată fi utilizate pentru planificarea acțiunilor 

integrate la nivel național. Acest lucru poate permite, de asemenea, o identificare mai bună a 

 
11 PACED 
12 Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu completările și modificările ulterioare 
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potențialelor proiecte-pilot (de exemplu, agregarea proiectelor pentru a reduce riscurile investițiilor și 

pentru a reduce costurile de renovare prin soluții scalabile sau locații potențiale pentru comunități 

inteligente și conectate), proiecte care pot fi multiplicate în țară ca parte a strategiei naționale. 
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2. COMPOZIȚIA STOCULUI DE CLĂDIRI MUNICIPALE 

Scopul acestei secțiuni este de a oferi o evaluare cuprinzătoare a stocului clădirilor municipale pentru 

a planifica cele mai eficiente măsuri de renovare în consecință. Baza unei bune strategii de renovare 

este stabilirea unei înțelegeri exacte a stocului local de clădiri, inclusiv vârstă, tipologia clădirii și sursa 

de încălzire. O defalcare detaliată, ascendentă, în funcție de tipul de clădire, vârstă, furnizor de energie, 

performanță energetică, ocupare și proprietate este o cerință fundamentală de cunoaștere pentru 

definirea etapelor ulterioare ale strategiei.  

Toate aceste informații se regăsesc în acest moment în baza de date generată pentru U.A.T. Satu Mare 

de echipa OER împreună cu responsabilii energetici din instituțiile publice din municipalitate. Odată cu 

finalizarea proiectului, atât informațiile referitoare la clădiri, cât și cele referitoare la consumul de 

energie și apă rece vor trebui completate și actualizate permanent pentru a putea fi utilizate în procesul 

de măsurare a rezultatelor, a consumului final de energie, a cheltuielilor cu utilitățile, al stării reale a 

clădirii și instalațiilor. Toate aceste informații furnizate factorilor locali și naționali de decizie duc la 

luarea celor mai potrivite decizii în procesul de renovare al fondului construit, utilizarea eficientă a 

fondurilor publice și crearea/ utilizarea celor mai adecvate instrumente financiare. 

Clădirile trebuie clasificate în funcție de anul de construcție; renovări și intervenții anterioare; utilizări 

generale; consumatori de energie asociați; consumul de energie calculat, măsurat sau estimat; și tipuri 

de sisteme de încălzire. Cel puțin, pentru clădirile publice, acest inventar ar trebui să includă suprafața 

utilă (exprimată în metri pătrați) și date privind performanța energetică din ultimii trei ani (inclusiv 

prețul energiei, furnizorii de energie și zona climatică de calcul). Date privind performanța energetică 

înseamnă date privind consumul total de energie și modul în care aceasta se consumă în clădire sau, în 

lipsa acestora, date din certificatele de performanță energetică (CPE) dacă au fost întocmite. CPE 

necesare clădirilor (peste 250 m²) ocupate de autoritățile publice și frecvent vizitate de public ar putea 

furniza o sursă utilă de date și informații despre clădirile publice în măsura în care această cerință legală 

a fost respectată. 

Toate aceste date au fost colectate pentru U.A.T. Satu Mare prin proiect și sunt înregistrate în aplicația 

online EMS cu mențiunea că fișele clădirilor trebuie reverificate și completate, după caz. Corectitudinea 

înregistrărilor în sistem a depins de furnizarea corectă și completă a situației din teren.  

2.1. Colectarea datelor 

Pentru a stabili o imagine de ansamblu detaliată a stocului local de clădiri, o culegere cât mai completă 

a datelor reprezintă o condiție prealabilă esențială. Este important să se realizeze o relație de încredere 

între autoritățile locale și reprezentanții instituțiilor publice, distribuitorii de energie, firme de 

construcții și instalații, furnizori de tehnologie, pentru a obține datele și informațiile necesare 

dezvoltării strategiei. 
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Sursele de date pot fi:  

▪ Autorități publice locale; 

▪ Distribuitori și furnizori de energie; 

▪ Societăți imobiliare private; 

▪ Cetățenii și părțile interesate din sectoarele publice; 

▪ Bază de date formată pe baza CPE. 

Un sondaj în rândul ocupanților și al consumatorilor ar putea reprezenta, de asemenea, o modalitate 

eficientă de colectare a datelor cu privire la clădirile analizate. Un astfel de chestionar a fost utilizat în 

procesul de auditare al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11, Aleea Postăvarului nr. 1, Satu Mare, Jud. 

Satu Mare, model Anexa 4.  

Schimbul de informații între nivelurile municipale și naționale este foarte recomandat. În cazul în care 

există un registru fiabil, actualizat periodic și accesibil al CPE, ar putea fi o sursă utilă de date pentru a 

obține o primă imagine de ansamblu asupra stocului clădirilor municipale. Colectarea de jos în sus în 

contextul stabilirii strategiilor de renovare municipală poate fi o sursă valoroasă de date privind stocul 

clădirilor pentru nivelul național. 

La acest moment, în România nu există o astfel de bază de date disponibilă spre consultare. De 

asemenea, autoritatea publică locală nu a deținut o bază de date centralizată a clădirilor publice 

deținute în proprietate, aceasta realizându-se în cadrul proiectului Our Buildings. 

În vederea realizării strategiei locale de renovare energetică a stocului de clădiri publice sub autoritatea 

U.A.T. Satu Mare au fost parcurse mai multe etape de formare, analiză și evaluare a fondului construit 

și al consumului final de energie și apă rece de consum. 

Desfășurarea procesului  

Etapa 1 

Numirea câte unui responsabil energetic în fiecare instituție publică prin Dispoziție de primar, cu 

următoarele atribuții: 

▪ Desemnat oficial prin decizie de către conducătorul instituției publice (poate fi profesor, 

contabil, administrator, informatician etc.); 

▪ Are funcție de utilizator (acces doar la datele instituției administrate); 

▪ Completează și actualizează fișa clădirilor aflate în administrarea instituției publice; 

▪ Introduce și verifică facturile de energie și apă înaintea efectuării plății; 

▪ Menține baza de date la zi prin introducerea facturilor la timp; 

▪ Transmite lunar citirea contoarelor către furnizorii de utilități pentru a preîntâmpina 

regularizările, acceptate de lege pentru furnizorul de energie; 

▪ Transmite rapoarte anuale generate de baza de date (I.C.E.13 și I.C.A.R.14) semnate de 

responsabil și de directorul unității către responsabilul din administrația locală; 

 
13 I.C.E. = Indicele de Consum Energetic 
14 I.C.A.R. = Indicele de Consum Apă Rece 
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▪ Identifică potențialele cauze ale consumurilor nejustificate sau anormale de utilități și reclamă 

în termenele acceptate de furnizor problemele; 

▪ Solicită suport managerului energetic15, sau reprezentantului din administrația publică locală 

însărcinat cu gestionarea bazei de date, în situația în care se impun clarificări sau necesită 

suport tehnic pentru rezolvarea problemelor identificate; 

▪ Promovează eficientizarea consumului de energie și de apă în instituție. 

 

Metodologie 

 

Etapa 2 

Transmiterea spre completare a “Fișei de colectare date” - Anexa 3. 

Această etapă poate fi dificilă din cauza volumului mare de date solicitat și a înțelegerii acestora de 

către responsabilului energetic desemnat pentru această nouă activitate în instituție.  

Baza de date se referă la componența clădirilor pe fiecare instituție publică, pe baza datelor solicitate 

prin Formularul „Fișa de colectare date”, transmis online împreună cu instrucțiunile de completare. 

Datele colectate pe modelul din Anexa 4 au fost introduse ulterior de echipa OER în aplicația online EMS 

pentru fiecare instituție și pentru fiecare clădire aparținătoare, cuprinzând: 

1. Date generale 

2. Responsabil energetic 

3. Număr total de clădiri separate care fac parte din instituție 

4. Date clădire 

4.1. Date generale 

4.2. Anvelopa 
a. Caracteristici geometrice principale ale clădirii 

b. Pereți exteriori 

c. Tâmplărie 

d. Acoperiș 

4.3. Încălzire  

4.4. Apă caldă de consum  

 
15 Obligatoriu pentru localități peste 5.000 locuitori conform Legii nr.121/2014 pentru eficiență energetică 

Verificare Responsabil Energetic / 

Introducere în baza de date 
Înaintare 

plată 

Primire 

factură 
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4.5. Starea tehnică a instalațiilor din clădire  

4.6. Listă contoare montate în clădire  

4.7. Program de lucru. 

Etapa 3 

Monitorizarea lunară a facturilor de utilități: energie electrică, gaze naturale, energie termică (unde este 

cazul) și apă rece. Pentru anul de referință 2018, echipa OER a introdus în baza de date online toate 

facturile de utilități pe tip energie și apă rece de consum, urmând continuarea completării bazei de date 

până la aducerea la zi de către responsabilii energetici, instruiți pentru utilizarea aplicației de către 

reprezentanții administrației locale Satu Mare. Acești responsabili au avut mai multe sesiuni de 

instruire și suport permanent din partea echipei OER.  

 

FIGURĂ 1. NUMĂR FACTURI INTRODUSE ÎN BAZA DE DATE A MUNICIPIULUI SATU MARE, AN REFERINȚĂ 2018 

 

Etapa 4. 

Analiza consumului de energie facturat în instituțiile analizate în anul de referință – 2018. 

Primele concluzii privind modul de facturare al energiei și primele probleme identificate au fost 

prezentate într-un seminar de instruire și informare organizat pentru municipiul Satu Mare pentru 

luarea măsurilor de remediere necesare. 

Prin analiza concomitentă a imaginii stocului de clădiri și a consumurilor facturate de energie și apă 

rece de consum se poate face o primă evaluare asupra performanței energetice a clădirilor. Următorul 

pas este luarea unor decizii de modernizare energetică etapizată prin întocmirea documentelor 

necesare conform legii, audit energetic și al unei foi de parcurs (recomandabil). 

Aplicația online generează rapoarte esențiale oricărei analize fundamentate asupra stării tehnice a 

instalațiilor, al consumului energetic al clădirii exprimat în [kWh/m2 an] și al consumului de apă rece 

exprimat în [m3/persoană], etc. 
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Etapa 5. 

Monitorizare și evaluare, trebuie efectuată înainte și după implementarea măsurilor de modernizare 

energetică, măsurarea rezultatelor este obligatorie! 

Acest instrument este utilizat în calculul consumului de energie facturat în instituțiile publice și în 

calculul reducerii emisiilor de CO2, lunar, anual și multianual. Indicatorii necesari în realizarea IRE16 sunt 

afișați atât în [MWh/an], cât și în [tCO2/an] pentru măsurarea rezultatelor în cazul semnatarilor 

Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă.  

Rapoarte utile generate de aplicație 

• Rapoarte administrative 

• Listă instituții 

• Clădiri: date generale 

• Clădiri: anvelope 

• Clădiri: sisteme încălzire 

• Clădiri: sisteme apă caldă 

• Clădiri: starea tehnică 

• Clădiri: modernizări 

• Verificare facturi 

• Situație la zi - facturi 

• Rapoarte (contori) 

• Consum anual per contor 

• Consum lunar - grafic 

• Citirea lunară a contorilor 

• Rapoarte (facturi) 

• Consum anual per contor 

• Consum lunar - grafic 

• Consum anual de utilități - grafic 

• Consum anual valoric - grafic 

• I.C.E17. - facturi 

• I.C.E. - grafic comparativ 

• I.C.A.R.18 - facturi 

• I.C.A.R. - grafic comparativ 

• Consum instituții - lunar/ Consum instituții - anual 

 
16 IRE Inventarul de Referință al consumului de Energie exprimat în [MWh* an] și [tCO2] și ulterior calculul Inventarului de 

Monitorizare Energetică – IME. 
17 Indice Consum Energetic 

18 Indice Consum Apă Rece 

http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
http://test.roems.ro/
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FIGURĂ 2. INDICE DE CONSUM ENERGETIC - DATE DIN FACTURI 

Raport extras din baza de date online: Indice de Consum Energetic (ICE) pentru o clădire publică în anul 

de referință 2018. Raportul ICE conține datele despre suprafața utilă a clădirii, consumul energetic 

facturat pe tip de utilitate și valoarea facturilor aferente pe tot parcursul unui an pentru o clădire 

publică. De asemenea, acesta afișează și indicatori specifici energetici măsurați în [tep/an], [kWh/an], 

[tCO2/an] și [kWh/m2 an], dar și indicatori care oferă o perspectivă asupra costurilor generate de 

consumurile energetice facturate, măsurați în [RON] și [RON/ kWh/m2 an]. 

Aplicația mai furnizează date utile cu privire la: 

▪ Analize tehnice pentru fundamentarea măsurilor de eficiență energetică propuse în planul 

de investiții. 

▪ Analize tehnice, dezvoltarea de politici locale, crearea de măsuri pentru atingerea țintelor 

2030 - 2050. 

▪ Raportări diverse: PACED (Convenția Primarilor privind Clima și Energia) în [MWh/an], 

[tCO2/an], raportări naționale în [tep], alte raportări solicitate de către autoritățile centrale.  

▪ Bază de calcul în stabilirea bugetului anual pentru utilități al instituțiilor din învățământul 

preuniversitar. 

▪ Determinarea rapidă a erorilor de facturare, eventuale avarii, altele, identificate prin 

procesul de monitorizare în timp real. 

▪ Diverse grafice comparative necesare în stabilirea etapelor de modernizare energetică al 

fondului construit municipal. 

▪ Educare și conștientizare indirectă pentru factorii responsabili din instituțiile publice. 
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FIGURĂ 3. STRUCTURA BAZEI DE DATE ONLINE 

 

PARTICULARITĂȚI FACTURI IDENTIFICATE PRIN EMS - EXEMPLE DE ANALIZE 

Facturi apă rece,  

canal, meteorică 

Facturi energie  

electrică 

Facturi gaze  

naturale 

APASERV E.ON E.ON 

Cantități foarte mari de apă 
meteorică facturate; în unele 

cazuri, valoarea apei meteorice 
este de 30 ori mai mare decât 

valoarea apei reci (ex.: școli gen., 
licee) 

Acciza și certificatele verzi 
exprimate în MWh (este necesară 

transformarea în kWh) 

Abonament anual gaz: indiferent 
de consum se facturează lunar 

aceeași valoare 

 
NEXT ENERGY PARTNERS GAZ EST 

 
Cantitate exprimată în MWh (este 

necesară transformarea în kWh) 

Cantitate exprimată în MWh (este 

necesară transformarea în kWh) 
 

Anexa nu cuprinde cantități și  

prețuri unitare la: energie 
inductivă/ capacitivă, acciză, 
cogenerare și certificate verzi  

 

 
Greu de identificat prețul unitar 
pentru energia inductivă/ 
capacitivă (simplă sau X3); factura 

include totalul facturat al energiei 

de acest tip 
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2.2. Inventarul clădirilor municipale 

a) Tipologia clădirii 

Inițial ar trebui stabilit un inventar al clădirilor, clasificate după tipologie. În cazul în care există un 

sistem național de clasificare a clădirilor cu privire la clasele de eficiență energetică, municipalitățile ar 

trebui să îl aplice stocului lor de clădiri pentru a asigura armonizarea. Următoarele tabele prezintă 

opțiuni alternative de clasificare și pot fi adaptate la nevoile autorității. Categoria „echipamente și 

facilități” este, de asemenea, inclusă în conformitate cu cadrul de raportare PACED. 

Pentru clădirile publice, punctul de plecare a fost de la clădirile deținute și/ sau ocupate de autoritățile 

publice locale. Această situație este reprezentată în principal de clădirile municipale utilizate pentru 

birouri administrative, servicii sociale, cultură, clădiri aferente sistemului de învățământ preuniversitar, 

spitale și alte clădiri după caz, aflate sub autoritatea și în proprietatea administrației locale.  

Ca date de plecare pentru clădirile publice, s-a ales anul de referință 2018 și a fost inventariat stocul 

clădirilor publice, suprafața utilă pe fiecare clădire/ instituție (exprimată în metri pătrați) și datele 

privind performanța energetică. Performanța energetică a fost evaluată pe baza consumului final de 

energie monitorizat în anul de referință 2018, iar acolo unde au existat CPE au fost corectate 

caracteristicile constructive ale clădirii cu datele din acestea. 

Situația instituțiilor și a clădirilor aparținătoare monitorizate prin baza de date online obiectul Anexei 5 

- Fond construit 

TABEL 4. TIPOLOGIA CLĂDIRILOR MONITORIZATE PRIN EMS U.A.T SATU MARE ÎN ANUL 2018 

Date disponibile Ce fel de date 

1. Distribuitori locali 

Apă rece: APASERV 

Energie electrică: E-ON ENERGIE ROMANIA S.A., ENEL Energie SA, NEXT ENERGY 

PARTNERS , AFEE Satu Mare 

Gaze naturale: E-ON ENERGIE ROMANIA S.A., GAZ EST, ENEL Energie SA 

2. Proprietari instituții  

Primăria Municipiului Satu Mare 

Biserica reformată, Episcopia Romano-Catolică, Ordinul Surorilor de Caritate Sf. 

Vicențiu, S.C. Mondiala S.A.  

3. Instituții cu personalitate juridică Instituții arondate fără personalitate juridică 

4. Informații generale   

4.1. Listă instituții cu și fără 

personalitate juridică 
Stocul de clădiri (Anexa 5) 

4.2.Destinația principală Invățământ preuniversitar 

4.3. Tip clădire  Clădiri destinate învățământului   

4.4. Consum final de energie Raport lunar/anual [kWh/m2an] pe tip de energie 

4.5. Consum de apă rece Raport lunar/anual [m3/pers] 

4.6. Caracteristici instituții   

      * Caracteristici constructive - 

Anvelopă 

Ex: Suprafață construită desfășurată în m2, suprafață încălzită în m2, vârsta - anul 

construirii 

      * Sistem de încălzire Caracteristici tehnice și funcționale 

      * Furnizare apă caldă menajeră Caracteristici tehnice și funcționale 
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Date disponibile Ce fel de date 

      * Starea tehnică a instalațiilor Iluminat, alimentare gaze naturale, apă rece, alte sisteme 

      * Lista contorilor Pentru fiecare utilitate 

      * Program de lucru 
Timp de utilizare al clădirii, număr de utilizatori permanenți, număr de utilizatori 

ocazionali 

 

 

b) Dreptul de proprietate 

În planul de acțiune pentru renovarea fondului construit în municipiul Satu Mare, au fost considerate 

doar clădirile aflate în proprietatea autorității locale, instituții din învățământul preuniversitar, pentru 

care pot fi accesate diverse instrumente financiare dedicate autorităților publice locale.  

Totuși, în baza de date online sunt incluse și clădiri care nu se află în proprietatea U.A.T. Satu Mare, dar 

pentru care municipalitatea plătește facturile de utilități, instituțiile care ocupă aceste clădiri sunt 

instituții de învățământ preuniversitar. Pentru clădirile care nu se află în proprietatea municipiului nu 

se poate interveni cu proiecte de reabilitare, dar monitorizarea trebuie continuată pentru a putea avea 

imaginea de ansamblu a consumului energetic din municipiu.  

 

c) Consumul de energie în stocul de clădiri municipale 

Consumul de energie a fost monitorizat prin aplicația EMS începând cu anul 2018 lunar/ anual și ar 

trebui continuată monitorizarea ca o practică curentă, autoritatea dispunând în acest moment de o 

platformă online, utilă și ușor de accesat.  

Una dintre situațiile problematice identificate în construirea bazei de date online a Municipiului Satu 

Mare este măsurarea consumului final de energie a mai multor clădiri printr-un singur contor. Această 

situație se găsește în instituțiile care au în administrare un ansamblu de clădiri la aceeași adresă. 

Clădirile pot avea an de construire, calitate și domeniu de activitate diferite, prin urmare ar trebui 

monitorizate individual. În această situație nu poate fi monitorizată performanța energetică a fiecărei 

clădiri și nici monitoriza/ verifica consumul energetic după modernizare.  
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FIGURA 4. PONDEREA CLĂDIRILOR PE TIP INSTITUȚIE CLĂDIRI MONITORIZATE PRIN EMS ONLINE ÎN ANUL 2018 

 

Din cauza consumului foarte mare de energie electrică alocat prin metodologia Mc001 pentru clasa 

energetică A, deși performanța sistemelor de iluminat interior este necorespunzătoare din punct de 

vedere cantitativ și calitativ conform SR EN 12464-1, majoritatea clădirilor sunt în clasa energetică A. 

FIGURA 5. STRUCTURA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CLĂDIRILE MONITORIZATE PRIN EMS ONLINE ÎN ANUL 2018 

 

 

Recomandare 

În toate etapele de modernizare energetică a unor clădiri ar trebui considerată prioritară contorizarea 

individuală și utilizarea contorilor electronici cu posibilitate de transmitere a datelor la distanță în 
vederea realizării analizelor tehnice. 

d) Distribuția claselor energetice ale clădirilor 

În lipsa existenței CPE pentru toate clădirile din analiză, s-a făcut o primă evaluare a performanței 

energetice a stocului de clădiri pe baza consumului final de energie determinat din datele înregistrate 

în baza de date online. În analize au fost considerate serviciile energetice existente (încălzire, apă caldă 

A
92%

B
4%

C
2%

D
2%

A B C D E F G
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de consum și iluminat) ordonate în clase energetice, de la clasa energetică A19 - consum final de 125 

kWh/m2 an, până clasa energetică G - consum final de 820 kWh/m2 an. În Tabel 5 se prezintă clasificarea 

clădirilor aflate în proprietatea U.A.T. Satu Mare în funcție de clasa energetică, numărul de clădiri cu 

aceeași performanță și perioada de construire.  

TABEL 5. SITUAȚIA CLĂDIRILOR MONITORIZATE PRIN BAZA DE DATE ONLINE/CONSUM FINAL SPECIFIC DE ENERGIE/ PERIOADA DE 

CONSTRUIRE/ NUMĂR CLĂDIRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Distribuția fondului construit în funcție de vechimea clădirii și al consumului final de energie 

În continuare, s-a analizat situația fondului construit în funcție de vechimea clădirilor și a consumului 

final de energie la nivelul anului 2018 extras din baza de date online. Consumul de energie (gaze 

naturale și energie electrică) a fost exprimat ca un indicator specific de consum energetic, respectiv 

[kWh/m2 an] clasificând clădirile în funcție de clasele energetice (v. Figura 6 și Tabel 5). Din aceste 

analize au fost excluse următoarele tipuri de clădiri: fac parte dintr-un ansamblu de clădiri aparținând 

aceleiași instituții (consum energetic la comun), spații în cadrul unor clădiri cu altă destinație și date de 

consum incomplete (lipsă facturi).  

 

 

 

 

 
19 A fost considerat doar consumul total pentru încălzire, apă rece de consum, iluminat, respectiv plecând de la clasa 

energetică A 125 kWh/m2 an, în lipsa serviciilor de climatizare și/sau ventilație mecanică.   

Distribuție 

ICE/ tip 

vârstă 

(număr de 

clădiri în 

funcție de 

ICE și 

vârstă)

< 1960 1961-1970 1971-1980 1981-1989 1990-1999 >2000

A 2 0 1 1 0 2

B 2 2 4 1 2 0

C 4 1 2 0 1 2

D 2 0 2 0 0 1

E 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0

G 0 1 0 0 0 0
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FIGURĂ 6. PONDEREA CLĂDIRILOR ÎN FUNCȚIE DE PERIOADA DE CONSTRUIRE ȘI CONSUMUL SPECIFIC  DE ENERGIE ANALIZATE 

PRIN PLAN. 
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3. IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR PRIORITARE ȘI ACȚIUNI DE RENOVARE 

3.1. Recomandări privind lucrările necesare în procesul de renovare al fondului construit  

Renovarea clădirilor existente este necesară pentru promovarea măsurilor de creștere a performanței 

energetice a clădirilor “luând în considerare condițiile climatice exterioare și de amplasament, cerințele 

de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță 

energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților”20. 

Portofoliul de lucrări necesare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice existente, se refera în principal la: 

a) Lucrări de construcții și instalații21: 

▪ Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă ale clădirii; 

▪ Asigurarea sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

▪ Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri publice; 

▪ Lucrări de instalații/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/ sau ventilare 

mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; 

▪ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice în 

principal pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie; 

▪ Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri: montarea unor sisteme 

inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de măsurare a consumului de energie 

din clădire pentru energie electrică și energie termică în cazul unei instituții cu mai multe 

clădiri – obligatoriu contorizare individuală pe fiecare clădire; 

▪ Implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice pentru gestionarea 

energiei Building Management Systems/ BMS. 

 

b) Calitatea necesară a renovărilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor și 

„decarbonarea parcului imobiliar”22, ca și contribuție la tranziția energetică spre clădiri neutre 

climatic, orizont de timp 2030-2040-2050. 

Între principalele 7 elemente structurale strategice considerate de Comisia Europeană în atingerea 

obiectivului de neutralitate climatică până în 205023, se numără: 

▪ maximizarea beneficiilor eficienței energetice, ceea ce include clădiri cu emisii zero; 

▪ implementarea energiilor regenerabile; 

▪ dezvoltarea unei infrastructuri de rețele inteligente și a unor interconexiuni adecvate; 

▪ adoptarea unei mobilități curate, sigure și decarbonate, 

 
20 Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, completată și modificată prin Legea nr. 101/2020. 
21 Conform Ghidului de finanțare a programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, din 16.11.2020, în vigoare de la 24 noiembrie 2020 – Art.10. 
22 Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30.05.2018, de modificare a Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică. 
23 Atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050 - Comisia Europeană - O viziune pentru o Europă neutră din punct 
de vedere climatic. 
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elemente legate direct de domeniul construcțiilor existente și viitoare. 

 

c) În procesul de renovare ar trebui considerat conceptul de „Green Building” care în cazul clădirilor 

construite, se referă la: 

• izolație de înaltă calitate pentru limitarea pierderilor de căldură iarna și evitarea supraîncălzirii 

vara nemaifiind necesară o instalație de aer condiționat; 

• utilizarea clădirii în mod responsabil față de mediul înconjurător; 

• utilizarea materialelor și echipamentelor reciclabile pe tot parcursul ciclului de viață, materiale 

și echipamente care ar trebui utilizate în procesul de renovare și întreținere; 

• utilizarea apei pluviale pentru apa de la toaletă, igienizarea spațiului din imediata apropiere a 

clădirii, udarea zonei verzi, altele; 

• introducerea soluțiilor bazate pe natură (nature based solutions) cum ar fi acoperișuri sau 

fațade verzi; 

• considerarea în procesul de renovare a încadrării clădirii în dezvoltarea urbană zonală (cartier), 

a accesibilității utilizatorilor clădirii la transportul public, la parcări de autovehicule și mijloace 

de transport sustenabile.  

 

d) În plus, ar trebui considerate:  

• umbrirea prin plantarea vegetației adecvate pentru reducerea sarcinii termice pentru ventilare/ 

răcire; 

• eliminarea asfaltului în contact direct cu suprafața la sol construită, pentru eliminarea 

transmiterii căldurii spre suprafața clădirii și supraîncălzirea anvelopei vara; 

• montarea de elemente înierbate în imediata vecinătate a clădirii pentru a permite solului să 

respire și să evite deshidratarea;  

• un sistem de colectare selectivă a deșeurilor. 

Procesul de renovare a clădirilor trebuie să aibă în vedere și să maximizeze și beneficiile indirecte 

ale acestuia24, respectiv: creșterea calității vieții utilizatorilor clădirii, îmbunătățirea actului 

educațional și a productivității prin crearea unui ambient propice dezvoltării intelectuale, 

îmbunătățirea calității aerului interior și a sănătății utilizatorilor.  

Un stoc de clădiri decarbonat cu producere de energie pe plan local va mări gradul de independență 

energetică al municipiului și va îmbunătății calitatea aerului pe plan local prin scăderea emisiilor 

de CO2.  

Renovarea clădirilor publice trebuie să fie însoțită și de un regulament de folosire a clădirii dedicat 

atât utilizatorilor, cât și personalului administrativ/ tehnic din clădire (operare sisteme tehnice).  

 
24 https://www.renovate-europe.eu/wp-content/uploads/2019/12/Renovate_Europe_100_Days_Article_1_Final.pdf   

https://www.renovate-europe.eu/wp-content/uploads/2019/12/Renovate_Europe_100_Days_Article_1_Final.pdf
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Conform legislației în actualizare, performanța energetică a clădirii este dată de energia calculată 

conform metodologiei Mc001/revizuită25 “pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea 

normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, 

răcirea, ventilarea și iluminatul”. 

Pe baza indicatorilor de performanță pentru renovarea clădirilor existente, am realizat un Plan de 

acțiune multianual pentru clădirile publice – U.A.T. Satu Mare, clădiri monitorizate prin EMS. 

Conform datelor furnizate de aplicația EMS și a indicatorilor din metodologia Mc001/revizuită au 

fost calculate valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară și ale emisiilor 

de CO2 după renovare, cu un aport minim obligatoriu de 10% energie din SRE. S-a considerat acest 

nivel ca un nivel minim admis, coeficienții fiind calculați în metodologie doar pentru perioada 

31.12.2020-31.12.2030. Pentru toate etapele de renovare (2021-2030, 2031-2040 și 2041-2050) s-au 

folosit aceeași indicatori, dar se recomandă revizuirea acestora în anul 2030 și adaptarea planului 

în mod corespunzător. 

Modelarea performanței energetice a clădirilor analizate în plan s-a realizat în conformitate cu 

Mc001/revizuită. 

3.2. Clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero, cerințe începând cu 

31.12.202026  

 

“15. Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o performanță energetică 

foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape 

egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit astfel: 

a) 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, începând cu anul 2021; 

b) proporțiile minime de 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, 

pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 și după 2051, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;” 

Aceste clădiri ar trebui să fie echipate, nelimitativ, cu: 

“276. Sistem de automatizare și de control al clădirii - sistemul tehnic al unei clădiri care cuprinde 

totalitatea echipamentelor, produselor, programelor tip software, aplicațiilor integrate de acces și 

vizualizare date și serviciilor de inginerie care pot asigura funcționarea eficientă din punct de vedere 

energetic, economică și sigură a sistemelor tehnice ale clădirii prin control automat și prin facilitarea 

gestionării manuale și/ sau de la distanță a acestora”; 

 
25 Metodologia Mc001/revizuită este în proces de avizare. Orice indicatori diferiți de forma considerată în prezentul document 

vor fi corectați după aprobare. 
26 Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, completată și modificată prin Legea nr. 101/2020. 



   

36 
 

“296 c) captarea căldurii din aerul ambiant, din aerul evacuat din instalațiile de ventilare sau dintr-o 

sursă de apă sau de căldură din sol folosind o pompă de căldură”; 

“316. infrastructura încastrată - tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri 

electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare 

pentru vehicule electrice”; 

”336. infrastructura electrică - instalația electrică, în totalitate sau parte a acesteia, aferentă clădirii și/ 

sau parcării adiacente fizic clădirii, inclusiv cablurile electrice, aparatele și echipamentele asociate, 

utilizată pentru încărcarea vehiculelor electrice”; 

”346. dispozitive de autoreglare - dispozitive care permit reglarea separată a temperaturii în fiecare 

încăpere sau, acolo unde este justificat, într-o zonă desemnată a unității de clădire”. 

Rezultând în final: 

“396. Un parc imobiliar decarbonat - parc imobiliar ale cărui emisii de carbon au fost reduse la zero, prin 

reducerea necesarului de energie și asigurarea acestuia, în măsura posibilităților, din surse cu emisii de 

carbon egale cu zero”.  

Valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară27 din surse regenerabile și 

neregenerabile și ale emisiilor echivalente de CO2 pentru clădirile nZEB, conform Mc001/revizuită sunt, 

în funcție de destinația clădirii și de zona climatică: 

TABEL 2.10.A. VALORILE LIMITĂ MAXIM ADMISE ALE CONSUMULUI TOTAL DE ENERGIE PRIMARĂ (DIN SURSE REGENERABILE ȘI 

NEREGENERABILE) ȘI ALE EMISIILOR ECHIVALENTE DE CO2 PENTRU CLĂDIRILE NZEB 

 
27 Energie primară - energie rezultată din sursele de energie regenerabile și neregenerabile, care nu a fost supusă niciunui 

proces de conversie sau transformare; Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind 

performanța energetică a clădirilor.  

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,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/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,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



   

37 
 

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 (maxim 30 km față de 

coordonatele GPS ale clădirii). 

 

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).  

 

3.3. Planul de renovare pe termen lung al stocului de clădiri publice din municipiul Satu 

Mare 

a) Premise realizare plan de renovare etapizat pe termen lung: 

▪ Metodologie Mc001/revizuită; 
▪ SRTL națională; 

▪ Eticheta verde a energie electrice din anul 2018 – regim concurențial - pentru 

indicatorul național de transformare a energiei primare în emisii CO2;  
▪ Consumul de gaze naturale și energie electrică înregistrat în anul 2018 în baza de date 

online construită prin proiectul Our Buildings; 

▪ Suprafața utilă a fiecărei clădiri; 
▪ Instituțiile care au în administrare un ansamblu de clădiri au fost analizate în unele 

cazuri la comun, lipsind contorizarea individuală pentru fiecare clădire din ansamblu; 

▪ Etapizarea planului este împărțită în: 
✓ Etapa I: 2021 – 2030 – termen scurt 
✓ Etapa II: 2031 – 2040 – termen mediu 

✓ Etapa III: 2041 – 2050 – termen lung 
 

▪ Eliminarea din plan a următoarelor tipuri de clădiri: 
✓ nu aparțin U.A.T. Satu Mare, dar în incinta acestora își desfășoară activitatea 

instituții pentru care administrația locală plătește facturile de utilități; 

✓ cu suprafață utilă prea mică pentru a fi inclusă în analiză; 
✓ doar cu consum de energie electrică; 

✓ cu date energetice neconcludente.  

 
TABEL 6. INDICATORI FOLOSIȚI ÎN CALCULELE PLANULUI DE RENOVARE ETAPIZAT PENTRU REALIZAREA NIVELULUI DE REFERINȚĂ 

2018. 

 Energie primară Sursă Emisii CO2 Sursă 

Energie electrică 2,5 Legea nr. 121 0,28985 Eticheta verde 2018 

Gaze naturale 1,17 Mc001 0,205 Mc001 

 

 

Factorul 2,5 -  Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, completată și modificată prin: L 160/2016; 
OUG 1/2020; OUG 184/2020; OUG 212/2020, Ultimul amendament în 29 decembrie 2020. 
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Eticheta verde a energie electrice din anul 2018 – regim concurențial - pentru indicatorul național de 
transformare a energiei primare în emisii CO2.  

 

TABEL 2.10.B. VALORILE LIMITĂ MAXIM ADMISE ALE CONSUMULUI TOTAL DE ENERGIE PRIMARĂ (DIN SURSE REGENERABILE ȘI 

NEREGENERABILE) ȘI ALE EMISIILOR ECHIVALENTE DE CO2 PENTRU RENOVAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE 

 

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

I 31-Dec-20 91.0 19.5 61.0 12.4 95.0 19.3 117.0 23.4

II 31-Dec-20 93.0 19.7 66.0 13.3 99.0 19.8 126.0 27.8

III 31-Dec-20 93.0 19.3 70.0 13.9 101.0 19.9 130.0 25.3

IV 31-Dec-20 92.0 18.7 75.2 14.8 103.0 20.0 139.0 26.7

V 31-Dec-20 93.9 18.7 79.5 15.5 106.4 20.4 146.5 27.8

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

Energie prim. 

TOTALĂ 

[kWh/m
2
,an]

Emisii echiv 

CO2 

[kg/m
2
,an]

I 31-Dec-20 153.0 31.4 87.0 17.4 111.0 22.5 95.0 19.8

II 31-Dec-20 159.0 32.3 91.0 18.1 121.0 24.2 100.0 20.6

III 31-Dec-20 161.0 32.1 93.0 18.3 129.0 25.4 103.0 20.8

IV 31-Dec-20 165.0 32.4 97.3 18.9 141.0 27.3 107.0 21.3

V 31-Dec-20 170.3 32.9 100.7 19.4 151.3 29.0 111.4 21.8

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

 

TABEL 7 - INDICATORI MAXIM ADMIȘI UTILIZAȚI ÎN CALCULUL ECONOMIILOR ESTIMATE DE ENERGIE ȘI  CO2, PENTRU ZONA 

CLIMATICĂ III/MC001/REVIZUITĂ 

 

Distribuția stocului de clădiri în etapele planului de renovare s-a realizat în funcție de consumul specific 

de energie primară, [kWh/m2 an], suprafața clădirii – potențialul de reducere consum final primar de 

energie și considerând o țintă finală de modernizare a tuturor clădirilor din plan la orizont 2050. Astfel, 

planul conține 76 clădiri (v. Figura 7) cu o suprafață utilă totală de 95.990,51 m2, propuse etapizat spre 

renovare (v. Tabel 8).  

In etapa I se estimează o renovare a 39.202  [m2] ajungând în etapa III la întreaga suprafață considerată 

în prezentul plan, respectiv 95.990,51 [m2]. 
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TABEL 8. REZULTATE ESTIMATE DUPĂ RENOVARE/ PE FIECARE ETAPĂ 

Indicator Strategie de renovare municipală 

Obiectiv 2030 2040 2050 

Reduceri ale emisiilor de tCO2 35,02% 13,66% 18,84% 

Economii de energie în clădirile municipale 

[MWh an] 
8.050 3.301 4.448 

Suprafață renovată pe etape [m2] 39.202 32.290 24.498 

 

 
 
FIGURĂ 7.  SUPRAFAȚA RENOVATĂ ÎN FIECARE ETAPĂ. 

 

Etapa I a fost corelată cu acțiunile deja planificate prin PAED la sectorul clădiri publice.  

Rezultatul modelării etapelor de renovare a clădirilor existente, etapizat pentru perioadele: 

✓ 2021 - 2030 

✓ 2031 - 2040 

✓ 2041 – 2050 

fac obiectul Anexei 6. 
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Planul va fi actualizat periodic/ ori de câte ori sunt noi cerințe legislative, strategice sau locale. 

Valorile limită admise ale consumului de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) și 

ale emisiilor echivalente de CO2, conform Mc001/revizuită, considerate la calculul economiilor 

previzionate pentru etapele I, II și III au fost făcute la nivelul prognozelor pentru perioada 2021-2030. Se 

așteaptă ca în etapele II și III de dezvoltare ale planului, aceste valori de referință să fie modificate, în 

funcție de evoluțiile pe termen mediu și lung în domeniul construcțiilor în România. 

Recomandarea noastră este ca acestă strategie să fie un document de lucru ce ar trebui să stea la baza 

deciziilor, analizelor și evaluărilor în domeniul clădirilor, un document unic ce va centraliza toate 

informațiile referitoare la clădirile publice. Analizele comparative pe baza indicatorilor specifici de 

consum pot furniza informații inițiale utile pentru luarea deciziilor corecte în modernizarea energetică 

a clădirilor.  

Anexele 1, 2, 3, 4, 5  și  6,  împreună cu Raportul de audit energetic pentru Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 11, Satu Mare, jud. Satu Mare,  fac parte integrantă din prezenta Strategie. 
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ANEXA 1 
 

Raport eveniment consultările părților interesate 

Bariere identificate 

 

Nr. Municipalitate / 

Oraș 

Data evenimentului  Nr. participanți 

1 BACĂU  26 IUNIE 2019 25 

2 SIBIU 4 IULIE 2019 13 

3 SATU MARE 10 IULIE 2019 19 

4 BISTRIȚA 11 IULIE 2019 23 

5 MIZIL 16 IULIE 2019 13 

6 TÂRGOVIȘTE 17 IULIE 2019 23 

Au fost identificate următoarele bariere în dezvoltarea și implementarea strategiei pentru renovarea 

energetic eficientă a clădirilor: 

- Cadrul național legislativ este suficient. 

- Trebuie să existe un control riguros al proiectelor finalizate cu măsuri punitive, acolo unde 

legislația nu este aplicată corespunzător, nu doar penalizări financiare. Controlul calității ar trebui 

întărit prin oameni specializați în acest domeniu.  

- Normele tehnice trebuie să fie adaptate la tehnologiile actuale din domeniu.  

- Trebuie actualizată lista clădirilor cu risc seismic  

- Este nevoie de un control mai bun al auditorilor energetici și lucrărilor efectuate de aceștia.  

- Există probleme cu proprietatea clădirilor publice, ceea ce împiedică desfășurarea acțiunilor de 

către autoritățile locale.  

- Ar trebui să existe o fișă sintetică a proiectului (renovarea unei clădiri), în care să fie menționate 

toate materialele care se vor utiliza pe parcursul renovării.  

- Sistemele de ventilare, aer condiționat, centrale tratare aer ar trebui să fie obligatoriu instalate în 

unitățile de învățământ.  

- Calitatea proiectelor trebuie accentuată în documentația de licitație / caietele de sarcini, și nu cel 

mai mic preț.  

- Indicatorii de performanță energetică trebuie să fie menționați în caietele de sarcini.  

- Caietele de sarcini sunt dezvoltate de personal nepregătit corespunzător în domeniu, subiectul fiind 

incomplet sau slab descris.  

- Se aleg materiale de calitate scăzută, dar cu costuri reduse.  

- Ar trebui realizat un control termografic al clădirii renovate la sfârșitul fiecărui proiect.  

- Companiile de construcții care efectuează proiecte de reabilitare de calitate îndoielnică ar trebui 

descalificate sau să li se interzică participarea la alte licitații care au ca subiect reabilitarea 

clădirilor.  

- Este lipsă de fonduri pentru reabilitarea clădirilor publice, iar instrumentele financiare noi sunt 

binevenite și căutate.  

- Bacău are multe clădiri istorice publice care trebuie reabilitate, dar nu sunt fonduri identificate.  

- Subvențiile pentru energie ar trebui redirecționate la reabilitarea clădirilor, pentru a scădea gradul 

sărăciei energetice.  



  
 

 
 
 

- Nu toți cetățenii sunt conștienți de beneficiile renovării eficient energetic a clădirilor, din cauza lipse 

educației în acest domeniu.  

- Beneficiile indirecte datorate reabilitării clădirilor nu sunt, de obicei, menționate.  

- Cadrul legislativ este prea general. 

- Există o lipsă a culturii controlului calității proiectelor finalizate, iar acest proces trebuie să se 

desfășoare pe toată durata implementării proiectului.  

- Cerințele referitoare la performanța energetică trebuie solicitate încă de la primele etape ale 

proiectului (faza de stabilire temă proiectare). Autorizația de construcție nu ar trebui eliberată fără 

să fie însoțită de un CPE (certificat de performanță energetică).  

- Administrația publică dă, uneori, termene prea scurte pentru realizarea proiectului sau a unor lucrări.  

- Personalul tehnic (din primărie sau nu) nu beneficiază de formare profesională continuă. Unele cursuri 

dedicate autorităților locale au informații generale și nu au valoare adăugată.  

- În Sibiu, este nevoie de instrumente financiare dedicate reabilitării clădirilor istorice din centrul 

orașului (preponderent case private). Co-finanțarea acestor tipuri de proiecte ar putea fi un exemplu 

(autorități publice – proprietari).  

- Autoritățile locale nu au suficient timp pentru a revizui legislația națională și ghidurile pentru 

aplicarea la fonduri structurale, atunci când acestea sunt puse în consultare publică. Același lucru 

este valabil și pentru unele solicitări / adrese venite din partea autorităților naționale.  

- Cadrul legislativ poate fi impredictibil (se poate schimba până la finalizarea implementării măsurii, 

creându-se probleme neprevăzute)  

- Există contradicții între cadrul legislativ și ghidurile fondurilor structurale.  

- Ar trebui să existe o agenție centrală/organizație care să organizeze și să se ocupe cu toate 

procedurile licitațiilor autorităților locale (exemplu din Ungaria). 

- Principalul criteriu în licitațiile autorităților publice este cel mai mic preț față de prețul optim în 

corespondență cu soluția tehnică aleasă și calitatea materialelor.  

- Companiile de construcții evită să participe la licitații din cauza prețului subestimat, lipsei avansului 

și a birocrației, neputând livra o soluție tehnică bine implementată cu un cost foarte mic.  

- Informațiile care apar pe platforma de licitații sunt prea detaliate și unele companii de construcții 

profită oferind un preț mult mai mic. Ulterior, se introduc lucrări suplimentare prin acte adiționale.  

- Proiectele finalizate nu sunt monitorizate, din cauza lipsei de experiență, a timpului sau a 

personalului calificat/instruit.  

- Este lipsă de forță de muncă, de la muncitori necalificați la ingineri. Forța de muncă este calificată 

în timpul muncii, dar pleacă imediat după.  

- Autoritățile naționale ar trebui să impună autorităților locale dezvoltarea și implementarea de măsuri 

pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în domeniul clădirilor, dar cu dezvoltarea 

concomitentă a instrumentelor financiare pentru acestea.  

- Procedurile de la dezvoltare până la implementarea măsurilor sunt foarte lungi, riscând ca soluția 

optimă să fie depășită de tehnica din momentul implementării măsurii. Procedura achiziției publice 

este lungă și dificilă (birocrație) cu prea multe documente.  

- Clădirile istorice sunt dificil și costisitor de renovat (multe se află în centrul orașelor) , iar observațiile 

primite de la comitetul de evaluare contribuie la acest aspect. Ele pot fi izolate pe interior, dar 

aceste lucrări trebuie întreprinse de personal calificat și motivat financiar corespunzător.  

- Există clădiri, care nu sunt istorice, dar cu o durată de viață depășită, de asemenea greu și costisitor 

de reabilitat.  

- Multe clădiri nu au cartea tehnică, aceasta ducând la lipsă de informații necesare.  

- Există impredictibilitate financiară care poate genera schimbarea costurilor (de exemplu TVA-ul se 

poate schimba pe parcursul renovării unei clădiri).  

- Există clădiri fără autorizație de construcție, iar municipalitatea nu poate interveni în aceste cazuri.  

- Clarificările cerute de ADR sunt foarte stufoase și uneori contradictorii sau nu sunt formulate de 

personal tehnic.  

 



  
 

 
 
 

- Ar trebui să existe măsuri legislative prin care se introduce folosirea materialelor naturale. 

Standardele corespunzătoare europene ar trebui traduse, mai ales 17749:2018.  

- Există fonduri suficiente, dar administrate prost.  

- Clădirile renovate at trebui monitorizate și să se observe dacă au atins clasa energetică în care s-a 

calculat că vor ajunge. 

- Toate clădirile publice ar trebui să aibă audit energetic.  

- Municipalitatea nu are suficientă putere pentru a limita dispersia urbană în locațiile în care nu există 

utilități, chiar dacă aceste locații se află în planul urbanistic general.  

- Proiectanții nu au, de obicei, cunoștințele unui auditor energetic și nu iau în considerare la proiectare 

consumul energetic al clădirii.  

- Clădirile ar trebui să fie taxate în funcție de clasa energetică / consum.  

- Există situații unde se instalează sisteme noi în clădiri, dar ocupanții clădirilor nu sunt instruiți în 

operarea acestora, sistemele rămânând nefolosite. 

- Ofițerii publici nu au capacitatea de  a verifica documentația tehnică.  

- Legislația nu este mereu respectată, iar documentația poate fi influențată de cel care o verifică; 

astfel, problemele sunt descoperite în faza procesului de obținere a autorizației de construcție.  

- Auditurile sau evaluările tehnice nu sunt mereu efectuate pe teren, ci din birou, astfel riscând 

realizarea unei documentații neconforme cu realitatea.  

- Ideal, ar trebui să fie un singur contract pentru proiectare și execuție  pentru a elimina problemele 

de comunicare care pot apărea între două companii, dacă contractul este împărțit în două: proiectare 

și execuție.  

- Resursele financiare rămase disponibile din fondurile structurale dedicate clădirilor rezidențiale să 

fie atribuite fondurilor structurale pentru reabilitarea clădirilor publice.  

- Parteneriatul public-privat ar aduce beneficii sectorului reabilitării clădirilor publice.  

- Cadrul legislativ este uneori contradictoriu.  

- Resursele financiare din fondurile structurale pentru clădiri rezidențiale sunt mari dar cu o rată de 

absorbție scăzută, în comparație cu cele pentru clădirile publice care deja au fost epuizate. Unul din 

motivele absorbției scăzute a acestora este lipsa acordului de 100% al proprietarilor din blocurile de 

apartamente, acord solicitat pentru renovarea clădirii. Aceasta este din cauza: proprietarilor care s-

au mutat în străinătate, lipsei actelor de proprietate (în apartament locuiesc chiriași sau nu s-a făcut 

succesiunea asupra proprietății), lipsei conștientizării beneficiilor aduse de reabilitarea integrală a 

clădirii, preferinței altor soluții tehnice, lipsei încrederii în autoritățile publice.  

- Există posibilitatea ca materialele să fi schimbate pe parcursul derulării proiectului, justificarea fiind 

că materialul inițial propus nu se mai găsește pe piață. Acest fapt apare și din cauza procedurii lungi 

a licitațiilor.   

- Măsurile sunt alese în funcție de fondurile disponibile, nu de componenta de eficiență energetică.  

- Standardele nu sunt mereu respectate, de exemplu: unele culori ale clădirilor sunt indicate de către 

municipalitate, dar dacă se achiziționează aceeași culoare de la mai mulți producători, rezultatele 

diferă.  

- Proiectanții nu respectă mereu normele tehnice actuale.  

- Municipalitatea nu are putere să intervină în cazurile unde s-a realizat o izolare parțială a clădirii. Se 

dau amenzi, dar dacă au trecut mai mult de 3 ani de la finalizarea lucrărilor, nu se mai poate face 

nimic.  

- Managerul energetic pentru localități (obligatoriu pentru localitățile cu peste 20.000 locuitori prin 

Legea 121/2014 privind eficiența energetică) ar trebui să se implice mai mult în verificarea caietelor 

de sarcini din punct de vedere al componentei de eficiență energetică.  
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ANEXA 2 

 
 

Descriere Energy Management System 
 
 

➢ Gestiune bază de date privind performanța energetică a unei clădiri pe baza CPE1 (dacă 

există) și a monitorizării lunare/ anuale/ multianuale a consumurilor energetice și de apă; 

 

 

➢ Aplicație online cu acces pe bază de utilizator și parolă pentru fiecare administrator de 

instituție/ clădire în parte; 

 

 

➢ Imagine de ansamblu asupra stării tehnice a clădirilor analizate (structură, tâmplărie, 

suprafață, program de funcționare, număr utilizatori etc.); 

 

 

➢ Introducere lunară a facturilor de utilități; 

 

 

➢ Generează rapoarte esențiale oricărei analize fundamentate asupra stării tehnice a 

instalațiilor, consumului energetic al clădirii exprimat în kWh/m2 an, consumului de apă rece 

exprimat în m3/persoană etc.; 

 

 

➢ Modul separat pentru Sistemul de Iluminat Public, în cadrul aplicației. 

 
Bazele de date + monitorizarea consumurilor reale de energie - cheia strategiilor de planificare 
sustenabilă energetică! 
 
 

➢ Dezvoltarea documentelor strategice de planificare sustenabilă energetică urbană (analize 

tehnice, politici locale, ținte 2030 și 2050) 

 

 

➢ Analize tehnice pentru fundamentarea măsurilor de eficiență energetică propuse în planul de 

investiții  

 

 

➢ Bază de calcul în stabilirea bugetului anual pentru utilități al instituțiilor din învățământul 

preuniversitar  

 

 

➢ Raportări diverse:  

✓ PACED (Convenția Primarilor privind Clima și Energia) în [MWh/an], [tCO2/an] 

✓ Raportare PIEE (DEE, MEEMA) în [tep]  

✓ Raportare MLPDA 

 
 
 

 
1 Certificat de Performanță Energetică 
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ANEXA 3 

 

CHESTIONAR 

 
Denumirea instituției 

__________________________________________________________________________________ 

Adresa 

__________________________________________________________________________________ 

Numele persoanei care completează chestionarul ___________________________________________ 

Funcția în cadrul instituției ____________________________________________________________ 

Date de contact _____________________________________________________________________ 

 
1. În ce an s-a făcut ultima intervenție majoră la clădire (construcție + instalații) ___________________ 

 
2. Precizați în ce a constat intervenția 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3. Care este nivelul de confort în încăperile frecvent utilizate, pe durata sezonului rece? 

 Nesatisfăcător    Satisfăcător   Bun   Foarte bun 

Puteți estima o temperatură medie pe durata programului de lucru? ________________________________ 

 
4. Care este nivelul de confort în încăperile frecvent utilizate, pe durata sezonului cald? 

 Nesatisfăcător     Satisfăcător   Bun   Foarte bun 

Puteți estima o temperatură medie pe durata programului de lucru? _____________________________ 

 
5. Care este modul de asigurare a aerului proaspăt în încăperile frecvent utilizate? 

 Deschideri regulate de ferestre    Deschideri ocazionale de ferestre  

 Ventilare mecanică fără recuperare de căldură 

 Ventilare mecanică cu recuperare de căldură 

 Nu se aerisesc suficient încăperile utilizate pe durata programului de lucru 

 
6. Care este regimul de încălzire pe timp de 

- noapte:   la fel ca ziua     mai scăzut ca ziua     întrerupt 

- weekend:   la fel ca ziua     mai scăzut ca ziua     întrerupt 

- vacanță:   la fel ca ziua     mai scăzut ca ziua     întrerupt 

 

7. Care este vechimea instalației de încălzire? _________________________________________________ 

Ce putere are _________________   și ce combustibil folosește _______________________________ 
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8. Există instalație de climatizare? 

 Da, tip ______________,  amplasată în _________________________________________________    Nu 

 
9. Se furnizează apă caldă?   

 da, în grupurile sanitare      da, în chicinetă/ bucătărie     da, la spălat rufe     Nu                                       

cu combustibil/ energie ___________________ 

 
10. Se prepară mâncare în instituție ? 

 Da, cu combustibil/ energie ______________________      Nu 

 
11. Este satisfăcător nivelul de iluminat în încăperile utilizate pe durata programului de lucru? 

 

 Da     Nu 

 
12. Care este tipul de lămpi de iluminat utilizat major în clădire? 

 Incandescent     Fluorescent   LED 

 
13. Există activități de educare a utilizatorilor clădirii pentru a adopta un comportament care să 

conducă la diminuarea risipei de energie? 
 

 Da, de tipul _________________________________________     Nu  

  
14. Există probleme legate de construcție pe care doriți să le semnalați? 

 Da     Nu 

 
15. Există probleme legate de instalații pe care doriți să le semnalați? 

 Da     Nu 

 
16. Care considerați că sunt problemele care trebuie rezolvate prioritar, în folosul utilizatorilor și 

pentru diminuarea risipei de energie? 
 

  

 
 
 

Director, ____________________________________ 



 
 
 
 

 

1 

 

 

ANEXA 4 
 
 

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM 
FIȘĂ COLECTARE DATE CLĂDIRI 

 
1. DATE GENERALE 

 

Denumire instituţie:  

Manager instituţie:  

Telefon (manager):  

Adresa:  

Fax:  

E-mail instituție:  

 
2. RESPONSABIL ENERGETIC 

 

Nume şi prenume:  

Specializare/Funcție:  

Telefon:  

Mobil:  

Fax:  

E-mail:  

Nr./data decizie numire responsabil 
energetic: 

 

 
3. NUMĂR TOTAL DE CLĂDIRI SEPARATE CARE FAC PARTE DIN INSTITUŢIE 

 

Nr. 
crt. 

Denumire corp de clădire Adresă corp de clădire Destinaţie corp clădire 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4. DATE CLĂDIRE 

 
În cazul în care o instituţie are în componenţa mai multe clădiri se completează toate datele care urmează 
pentru fiecare clădire în parte. 
 
4.1. Date generale 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 Denumire corp de clădire  

2 Adresa  

3 
Responsabil Energetic (nume și 
prenume) 

 

4 Proprietar clădire   
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Nr. crt. Indicator Descriere 

5 Destinaţia principală a clădirii  

         Birou 

         Cămin/internat 

 Cu altă destinaţie 

  Cultură 

 Învăţământ 

 Locuinţe 

 Sănătate 

 Sedii autorităţi locale 

 Spaţiu comercial 

6 Tipul clădirii  

 Bloc 

 Clădire individuală 

 Cu altă destinație 

 Scară de bloc/tronson de bloc 

 Spaţiu cu altă destinație în incinta unei clădiri 

7 Anul construirii  

8 Proiectant/Constructor  

9 Regimul de înălţime al clădirii  

        S    -  Subsol 

 D    - Demisol 

 P+n - Parter + nr. etaje( ex. P+2) 

 M    – Mansardă 

 Pod 

10 Structura constructivă  

 Cadre din beton armat 

 Diafragme din beton armat 

 Pereţi structurali din beton armat 

 Schelet metalic 

 Stâlpi și grinzi 

 Zidărie portantă 

11 

Particularităţi (se vor nota date 
despre existenţa documentaţiei 
construcţiei si instalaţiei aferente 
acesteia etc.) 

 

 
4.2. Anvelopa 
 
a) Caracteristici geometrice principale ale clădirii: 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 Suprafaţa totală desfăşurată [mp]  

2 Aria utilă [mp]  

3 Suprafaţa construită la sol [mp]  

4 
Suprafața totală ferestre exterioare 
[mp] 

 

5 Suprafața ușilor exterioare [mp]  

6 Volum total clădire [mc]  

7 Volum încălzit clădire [mc]  

8 Înălţimea medie nivel [m]  

 
b) Pereţi exteriori 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 Material  

   Cărămidă 

 Cărămida eficientă 

 BCA 

 Bolţari 

    Panouri 

2 Grosime pereți exteriori [mm]  

3 Grosime izolaţie pereți exteriori [mm] - 
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c) Tâmplărie 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 
Tâmplărie exterioară termoizolantă 
din lemn [mp]: 

 

2 
Tâmplărie exterioară termoizolantă 
din PVC [mp]: 

 

3 
Tâmplărie exterioară termoizolantă 
din Al [mp]: 

 

4 
Tâmplărie exterioară simplă (1 foaie 
geam) din lemn [mp]: 

 

5 
Tâmplărie exterioară simplă (1 foaie 
geam) metalică [mp]: 

 

6 
Tâmplărie exterioară simplă (2 foi 
geam) din lemn [mp]: 

 

 
d) Acoperiș 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 Stare acoperiș terasă 

 Bună 

    Deteriorată 

 Uscată 

    Umedă 

2 Ultima reparație terasă (data)  

3 Stare acoperiş peste pod: 
 Bună 

     Acoperiş spart / neetanş la acţiunea ploii 

4 Izolaţie acoperiș [mm]  

5 Planşeu sub pod 
 Beton 

    Lemn 

6 Izolaţie planșeu [mm]  

7 Placă peste subsol/sol: 

 Situată peste subsol încălzit  

    Situată peste subsol neîncălzit 

    Situată pe pământ 

8 Izolaţie placă peste subsol/sol [mm]  

 
4.3. Încălzire (se va selecta dintre opțiunile prezentate sau se va completa, după caz) 
 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 
Sursa de energie pentru încălzirea 
spațiilor 

 Sursă proprie 

 Centrală termică de cartier  

 Centrală termică pentru 2-3 instituţii 

    Termoficare - punct termic central  

 Termoficare - punct termic local (substaţie de 
bloc sau de scară) 

 Altă sursă sau sursă mixtă 

2 
Combustibil alimentare sursa proprie 
de încălzire 

 Gaz natural 

 Energie electrică 

 Combustibil lichid uşor 

 Păcură 

 Deşeuri lemnoase 

 Cărbune 

 Propan/butan 

 Surse regenerabile – specificaţi la descriere 

    Altele 

3 Descriere sursa de încălzire 
 
 

4 
Putere termică instalată centrala 
termica proprie [kW] 

 

5 
Anul/data instalării centralei termice 
proprii 
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Nr. crt. Indicator Descriere 

6 
Sistemul de reglare/automatizare și 
echipamente de reglare al centralei 
termice proprii 

 

7 Tipul sistemului de încălzire 

 Încălzire locală cu sobe - număr sobe 

 Încălzire centrală cu corpuri statice: 

 Radiatoare de oţel – noi 

 Radiatoare din fontă - vechi 

 Încălzire centrală cu aer cald 

 Alt sistem de încălzire (descriere) 

8 Descriere tip de încălzire 
 
- 
 

9 
Reglaj corpuri statice 
(termic/hidraulic) 

 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj 
cu cap termostat și acestea sunt funcţionale 

 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj 
fără cap termostat și acestea sunt funcţionale 

 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, 
fără cap nefuncţionale 

10 Descriere reglaj termic/hidraulic 

 
 
 

 

11 Data începerii sezonului de  încălzire - 

12 Dată sfârşit sezon de încălzire - 

 
4.4. Apă caldă de consum (se va selecta dintre opțiunile prezentate sau se va completa, după caz) 
 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 
Sursa de energie pentru prepararea 
apei calde menajere 

 

 Sursă proprie combinată, de producere apă caldă 
şi încălzire 

 Sursă proprie pentru producere apă caldă  

 Centrală termică pentru 2-3 instituţii 

    Termoficare - punct termic central 

 Termoficare - punct termic local 

 Alta sursă sau surse mixte 

2 Combustibil sursa proprie de energie 

 Gaz natural 

 Energie electrică 

 Combustibil lichid uşor 

 Păcură 

 Deşeuri lemnoase 

 Cărbune 

 Propan/butan 

 Surse regenerabile – specificaţi la descriere 

 Altele 

3 Descriere sursă de apă caldă 
 
 

4 
Putere termică nominală sursă proprie 
de apă caldă [kW] 

 
 
 

5 
Anul/data instalării sursei propri de 
apă caldă 

 
 
 

6 
Tipul sistemului de preparare a apei 
calde de consum 

 Din sursă centralizată    

 Centrală termică proprie 

 Boiler cu acumulare, Volum = .... litri  

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m. 
(apă caldă de menajeră)  
Alt sistem de preparare a.c.m. 
 

7 Conducta de recirculare a  a.c.m.     
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Nr. crt. Indicator Descriere 

 funcţională     

 nu funcţionează     

    nu există 

8 
Programul de livrare a apei calde 
menajere [nr. ore/zi]  

 
 
 

9 Program weekend [nr. ore/zi]  

 
4.5. Starea tehnică a instalaţiilor din clădiri (se va selecta dintre opțiunile prezentate sau se va completa, 
după caz) 
 

Sisteme 
interioare 

Anul 
instalării 

Starea tehnică Descriere tip sistem 

Instalaţii 
iluminat 

 

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 

Instalaţii de 
ventilaţii 

 

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 

Instalaţii de 
condiţionarea 
aerului 

 

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 

Instalaţii de 
gaz 

 

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 

Instalaţii de 
apa rece 

 

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 

Alte instalaţii  

 Nesatisfăcătoare 

 Satisfăcătoare 

 Bună 

 Foarte Bună 

 
 
 
 
 

 
 
4.6. Eficienţă energetică (dacă există mai multe măsuri de eficiență energetică dintr-o anumită categorie, 
se vor adăuga rânduri la tabel în mod corespunzător): 
 

Măsuri de eficiență energetică implementate în ultimii 3 ani 

Descriere pe scurt a activităţilor 
 

 

Costul aplicării măsurii [lei] 
 

 

Economie estimată anuală [ kWh/an] 
 

 

Masuri de eficienta energetica în curs de implementare 

Descriere pe scurt a activităţilor 
 

 

Costul aplicării măsurii [lei] 
 

 

Economie estimată anuală [ kWh/an] 
 
 

 

Masuri de eficiență energetică pe termen lung de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii 

Descriere pe scurt a activităţilor 
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Costul aplicării măsurii [lei] 
 

 

Economie estimată anuală [ kWh/an] 
 

 

 
4.7. Listă contoare montate în clădire (dacă există mai multe contoare dintr-o anumită categorie, se vor 
adăuga rânduri la tabel în mod corespunzător): 
 

Nr. 
crt. 

Indicator Descriere 

1. Contoar energie termică (se va specifica pentru fiecare contoar în parte): 

Serie contoar    

Tip contoar (ex: agent termic Gcal, 
GJ, kW, MWh etc.) 

 

An fabricație  

Perioada de verificare [nr. luni]  

Ultima verificare metrologică (data)  

Măsuri de întreţinere  

2. Contoar gaze naturale (se va specifica pentru fiecare contor în parte): 

Serie contoar    

Tip contoar (ex: gaz metan)  

An fabricație  

Perioada de verificare [nr. luni]  

Ultima verificare metrologică (data)  

Măsuri de întreţinere  

3. Contoar energie electrică (se va specifica pentru fiecare contoar în parte): 

Serie contoar    

Tip contoar (ex: energie activă, 
energie reactivă etc.) 

 

An fabricație  

Perioada de verificare [nr. luni]  

Ultima verificare metrologică (data)  

Măsuri de întreţinere  

4. Contoar apă (se va specifica pentru fiecare contoar în parte): 

Serie contor:    

Tip contoar (ex: apă rece, apă canal, 
meteorică etc.): 

 

An fabricație:  

Perioada de verificare [nr. luni]  

Ultima verificare metrologică (data)  

Măsuri de întreţinere  

 
4.8. Program de lucru 
 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 An*: 2018 

2 Program săptămânal [nr. zile lucrătoare  

3 Program zilnic [nr. ore lucrate]  

4 Angajați/colaboratori [nr. pers.]  

5 Utilizatori permanenți [nr. pers.]  

6 Utilizatori ocazionali** [nr. pers.]  

 *  Anul scolar, ex. 2018-2019 
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** Utilizatorii ocazionali care influențează consumul de apă al instituției/ex. spații închiriate cu ora, sala de sport, 
etc. 
 

5. BUGET ANUAL ALOCAT (per total instituție) 
 

Nr. crt. Indicator Descriere 

1 An calendaristic1  

2 Buget anual total [lei]  

3 Buget pentru investiții [lei]  

4 Buget pentru reparații [lei]  

5 Buget pentru utilități – apa rece [lei]  

6 Buget pentru utilități – gaze naturale [lei]  

7 Buget pentru utilități – energie electrică [lei]  

8 Buget pentru utilități - agent termic [lei]  

 
 
 
Aprobat,        Întocmit la data de ..................., 
 
__________________________     ________________________________ 
(nume & prenume)      (nume & prenume) 
 
___________________________     ________________________________ 
(semnătura)       (semnătura) 
 
___________________________ 
(ștampilă) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 An bugetar 01.01 – 31.12 
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Recomandări pentru completare FIȘĂ COLECTARE DATE CLĂDIRI2 
 
ANVELOPĂ 
 
Anvelopa clădirii = totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale, care delimitează volumul interior, 
încălzit, al unei clădiri de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din interiorul clădirii. 

 
Aria anvelopei clădirii – A – reprezentând suma tuturor ariilor elementelor de construcție perimetrale ale clădirii, prin care 
are loc transferul termic, se calculează cu relația:  
 
A= Σ Aj, respectiv suma ariilor elementelor de construcție care intră în alcătuirea anvelopei clădirii; 
 
Aria anvelopei se determină având în vedere exclusiv suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale, 
ignorând existenţa elementelor de construcţie interioare (pereţii interiori structurali şi nestructurali, precum şi planşeele 
intermediare). 
 
Ca principiu general, suprafeţele elementelor de construcţie perimetrale care alcătuiesc împreună anvelopa clădirii, se 
delimitează de mediile exterioare prin feţele interioare ale elementelor de construcţie. 
 
Suprafaţa construită: suprafaţa amprentei la sol a clădirii delimitată de conturul exterior al pereţilor exteriori. 
 
Suprafaţa desfăşurată: reprezintă suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii (subsol, parter, etaje 
și mansarde, exclusiv podurile circulabile sau necirculabile), delimitate de conturul interior al pereţilor exteriori. Nu se cuprind 
suprafeţele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite,  subsolurile tehnice.  
 
Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit: Aria tuturor încăperilor delimitate de anvelopa clădirii, încăperi care sunt încălzite 
la nivelul temperaturii predominante a clădirii, direct prin intermediul instalaţiei de încălzire sau indirect, în lipsa unei 
termoizolații semnificative la nivelul pereţilor despărţitori sau prin păstrarea uşilor de acces deschise: cămări, debarale, 
vestibuluri, holuri de intrare. 
 
Volumul util al spaţiului încălzit: Aria utilă a spaţiului încălzit este Înălţimea medie liberă a unui nivel. 
 
Înălţimea medie liberă a unui nivel: Înălţimea nivelului măsurată la feţele interioare ale planşeelor. 
 
Volumul clădirii: suma volumelor tuturor încăperilor din clădire încălzite direct (cu elemente de încălzire), cât şi încăperile 
încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dar la care căldura pătrunde prin pereţii adiacenţi, lipsiţi de o termoizolaţie 
semnificativă. În acest sens se consideră ca făcând parte din volumul clădirii: cămări, debarale, vestibuluri, holuri de intrare, 
casa scării, puţul liftului şi alte spaţii comune. 
 
Mansardele, precum şi încăperile de la subsol, încălzite la temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii, se 
includ în volumul clădirii. 
 
Volumul clădirii - V - este delimitat de aria anvelopei şi este egal cu suma volumelor tuturor încăperilor din clădire: V=ΣVj 
[m3]. 
 
INSTALATIA DE ÎNCĂLZIRE 
Se va indica tipul de sursă termică pentru încălzirea spaţiilor, iar în cazul unei surse proprii se detaliază tipul de combustibil 
utilizat.  
 
Se vor detalia în descriere caracteristicile considerate importante. 
 
În cazul în care există centrală termică proprie se indică de pe plăcuţa tehnică a echipamentelor sau din proiectul tehnic 
datele solicitate, inclusiv descrierea tipului de dispozitive automate de reglare a programului de funcţionare sau de reglare a 
temperaturii agentului termic în funcţie de temperatura exterioară. 
 
Tipuri de reglare: 

• Reglare manuală; 

• Reglare automată a unui circuit de radiatoare în funcţie de temperatura exterioară – sondă exterioară; 

• Reglare automată a temperaturii agentului termic în funcţie de temperatura de ambient dintr-o cameră martor – sonda 
ambientală programabilă; 

• Pre-setarea de sarcini termice diferite în cadrul unui program de funcţionare – programator săptămânal al temperaturii 
ambientale cu 2-3 intervale de temperatură. 

 
Se vor indica numărul total de sobe care au fost modernizate: pe parte de reglaj al arderii sau pe parte de tiraj. 
 
Se va descrie starea instalaţiei de reglaj termic şi hidraulic. 
 
Se va detalia cât mai explicit programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire, dacă se fac reduceri de temperatură în 
perioada de neocupare a clădirii sau în zilele libere, dacă reglajele sunt manuale sau automatizate. 
 
INSTALAŢIA DE APĂ CALDĂ DE CONSUM 

 
2 Definiții conform “Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor” Partea I, Anvelopa clădirii Mc 001/1-2006, editura FAST 
PRINT BUCUREȘTI 2007, și a normativelor tehnice specifice, lista acestora fiind anexată la finalul Metodologiei. 
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Se indică tipul de sursă termică pentru apă caldă de consum, iar în cazul unei surse proprii se detaliază tipul de combustibil 
utilizat. 
 
Se vor detalia în descriere caracteristicile considerate importante. 
 
În cazul în care există centrală termică proprie se indică de pe plăcuţa tehnică a echipamentelor sau din proiectul tehnic 
datele solicitate. 
 
În cazul existenţei de boiler de acumulare se indică volumul boilerului. În cazul în care apa caldă se prepară local şi nu 
centralizat se indica toate datele tehnice ale aparatului de preparare locală, pentru fiecare în parte şi locul în care este 
montat. 
 
Se va detalia cât mai explicit programul de funcţionare al instalaţiei de apă caldă de consum, cu detaliere pe paliere orare, 
sezoniere, zile lucrătoare sau de odihnă. 
 
STAREA TEHNICĂ A INSTALATIILOR 
Se va aprecia starea tehnică a celorlalte instalaţii din clădire în funcţie de uzura tehnică şi morală. La rubrica descriere se vor 
indica cât mai multe caracteristici tehnice relevante. 
 
LISTĂ CONTORI 
Se vor indica datele solicitate pentru toate contoarele  existente în clădire, pe baza citirii cărora se facturează consumul 
aferent de utilități (energie, apă). 
 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 
Se vor indica măsurile de eficienţă energetica care au fost deja implementate/în curs de implementare şi se va indica impactul 
lor asupra consumurilor energetice, eficienţa economică, schimbări de comportament, sfaturi de replicare a lor. 
 
 
 


