
 

 

 

 
 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

             PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

              Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                         Actiuni pentru o Saptamana Verde in fiecare Cladire Publica 
 

     Consum cat mai mic,Emisii de CO2 reduse si Confort uman Higrotermic si Vizual necesar in activitate 

intr-o  actiune din Cladirea Parlamentului European-PE ,Hans-Gert Pöttering, Presedintele PE (PPE-DE, DE) 
apreciaza:” In institutiile europene, Saptamana verde va contribui la informarea tuturor despre cum 

putem proteja mediul inconjurator. Cu ajutorul unui studiu care urmareste sa evidentieze „amprenta 

ecologica”, vom sti, in curand, ce cantitate de CO2 emite PE si cum o putem reduce. Mai avem multe de 

facut pentru a atinge acest obiectiv, dar acum facem primul pas din acest drum lung.!”. 

   Utila si Necesara actiune trebuie activata in fiecare institutie si ,evident,in Romania!- Legea 
nr.123/2007  pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii oblige: Pentru 



obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe 
întreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale: a) rezistenta mecanica si 

stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sanatate si mediu; d) siguranta în exploatare; e) 

protectie împotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica.”   

 

   Economia de energie este parte integranta si esentiala  a Strategei EU-27 pentru Schimbarile 

climatice-reduce emisiile de C02,Durabilitate,imbunatatirea Securitatii furnizarii si Competitivitate :de 

realizat pana in 2020!. AN ENERGY POLICY for EUROPE COM(2007)1 final-propuneri si tinte: 
 

Potentialul estimat al economiei consumului anual de energie  20% 
Tinta reducerii emisiilor de gaze Greenhouse (comparet cu 1990) 20%  
Cresterea nivelului de Resurse energetice regenerabile  20%  
Utilizarea de Biocombustibili 10% 
Limitarea Schimbarilor climatice  2°C 
Total-de retinut si pentru  copii–lucru pentru Office of the Energy Observatory 

si Carta europeana a drepturilor consumatorilor de energie 
72 ! 

 

    Ca eveniment planetar annual  „Săptămâna verde”si pentru protecţia mediului - trecut şi viitor ne 

sensibilizeaza:”Să trăim în prietenie cu natura”. Exemplu, International Green Week Berlin 18-27 

January,2008 si  in perioada 3-15 iunie, capitala europeană, a gazduit o expoziţie intitulată „O plimbare inedită 

în parc”-cu numeroase animaţii !. 

 

 



 
     Legislatia privind utilizarea Energiei Inteligente in Cladiri pentru o reducere a  consumului de energie şi al 

limitării emisiilor de dioxid de carbon cuprinde si  Legea  nr.372 /2005 privind performanţa energetică a 

clădirilor,adica energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de 

utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de 

consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. 

    Certificatul de performanţă energetică a clădiri este un  document tehnic care are caracter informativ 

şi care atestă performanţa energetică a unei clădiri; cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările 
tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. 

Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătăţirea performanţei 

energetice a clădirii.  

    În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 m2, aflate în proprietatea/administrarea 

autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, certificatul valabil este afişat 
într-un loc accesibil şi vizibil publicului de la 1 ianuarie 2007 !. Se afişează la loc vizibil şi 

temperaturile interioare recomandate şi cele curente şi, după caz, alţi factori climatici semnificativi. 

Cum putem sa platim mai putin pentru energie electrica  si caldura,dar sa fim parteneri la politica 

globala  a schimbarilor climatice?. Sa aplicam un  Ghid stabilit sau evaluat de actele de reglementare 
sau de catre specialistii in domeniu! 

 

 
 

 

  Prin economii de consum energie in activitatea casnica sau de birou,cu centralizare anuala dupa 

perioada  de functionare intr-o saptamana-T-[ore] .Pe ora-in EU-25 sau Romania:  
 



 

Echipament Putere (in 
Watt)  

Emisii CO2 – 
gr /ora ¹-in EU-25 

Emisii CO2 –EE 
gr /ora ²-in Romania 

Bec electric 60 W 60  39  32.8 

Bec cu economie -echivalentul 

celui normal de  60 W  

11  

 

 7  

 

6,01 

Bec cu halogen  300  195  164 

TV set  80-300  52-195  43,8-164,1 

Stereo/Hi Fi 55-500  36-325 30,1-177,8 

Laptop & Computer 80-360  52-234  43,7-196,9 

Aspirator de praf 700-2000  455-1300  382,9-1094 

Uscator de par 800-2000  520-1300  437,6-1094 

Fierbator de apa 300-3200  195-2080  164,1-1750,4 

Micro unda electrica 700-2100 455-1365  382,9-1148,7 

Masina de spalat rufe 500-3000  325-1950  273,5-1641 

Uscator de rufe 500-5700  325-3705  273,5-3117,9 

Spalator de farfurii 700-3000  455-1950   382,9-1641 

Electric radiator/incalzire 500-3000  325-1950  273,5-1641 

Aer conditionat 800-5000  520-3250  437,6-2735 

Boiler mic  de apa incalzita 1500-6000  975-3900  820,5-3282 

 

Pe luna-EU-25 si in Romania:  

Echipament Putere (in 
Watt)  

CO2 emisii/ 
luna(kg)¹-in EU-25 

Emisii CO2 – 
gr /ora ²-in Romania 

Frigider 200-700  94-328  109,4-382,9 

Congelator 300-700  140-328  164,0-382,9 

 

¹. La 650 gr de emisii  CO2 /1 KWh ;tintele de economii sunt din Strategiile-Program Energie Durabila al 

Comisiei Europene ;The European Commission`s You Control Climate Change;Programme Calculate your 
carbon footprint. 

².Calcul cu evaluarea de 0,547 kg/kWh in 2006 in Romania-Electrica si Emisii=Tx EE-[kg/saptamana] 



 
   Economie medie de energie(electrica- Eel,termica-Q)  si Reducere de emisii de CO2 =EEtotal in 2007 

in GreenCladirea publica-a institutiei,scoala,spital ;comerciala sau industriala-hotel,market,oficii,anexe 

sau locuinta-casa,bloc-daca Actionam !  conform studiu 2.Modele de Performante energetice ale  

Echipamentelor electrice-atasat- The European Commission`s You Control Climate Change. 

   a.Sa reducem in Locuinta temperatura prin incalzire cu 1°C: platim cu cu 5-10% mai putin si  
reducem emisii cu 300 kg de CO2/an; 

   b.Sa inchidem 5 becuri in holuri si camere, cand nu suntem, si salvam 60E/an si 400 kg de CO2 

emisii/an 

   c. Actiuni pentru economia de energie prin management individual sau computerizat 

   d.Cat mai performant ehipament si atentie umana in activitati 
 

Actiune Economie  EEtotal 

Reglând termostatul pentru incalzire cu 1°C-economie 

de 10% . 

Q=0,012 koe/ m² 0,028 kg/ m² 

Schimba fereastra cu un geam cu dublu! Q=0,725 koe/ m² 0,164 kg/ m² 

Aeriseste iarna rar si eficace! Q=2,3 koe/ m² 0,74  kg/ m² 

Izoleaza -la pereti,acoperis si pardoseala! 2,625 MWh 13,125 kg/ m²  

Utilizare aparate cu Clasa energetica A++ sau A+-si 

cu inlocuire a celor vechi . 

Diferenta intre  Consumul A+ si 

A -Eel =1,73 Kwh  

0,945 kg 

Muta aparatul frigorific-combina,frigider,vitrina in 

spatii reci 

Eel=2,6 kWh 1,423 kg 

Introduce in frigider  vasele cu alimente 

fierbinti(80°C) la temperatura camerei(20°C)! 

Eel=0,52 kWh      0,285 kg      

Numai cu becuri economice,cu durata de viata de 10 

ori mai mare! 

 Eel=0,91 Wh  0,91 kg  

Prelungitor cu clapeta de inchidere pentru 

transformatoarele becurilor deja inchise! 

Eel=1,913 kWh  0,652 kg     

Pentru televizor inchis de la priza-deschis cu 

telecomanda, cu eticheta ecologica comunitara! 

In 21 ore/zi –TV cu diagonala 

sub 55 :de Eel=0,083 Wh  

0,35kg       

Aer bine conditionat cu functionare reglata si Putere consumata de 2,5 6,83 kg  



silentioasa!. kW:de Eel=12,5 kWh  

Spalam rufele economic-cand trebuie!  Eel=1,55 kWh  0,84 kg  

Usuca rufele cu centrifuga! Eel=2,86 kWh  1,57 kg 

Consum de apa calda cand trebuie si reglat debitul 

la robinet! 

Eel=0,77 kWh  0,46 kg  

Economizor-pulverizator la robinetul-dus de apa 

calda! 

Eel=23,1 kWh  6,85 kg  

Cand ne spalam pe dinti sa inchidem robinetul! Eel=0,051 kWh  0,028 kg 

Robinetul curge ,daca nu e inchis bine! Eel=0,68 kWh  0,37 kg  

 

      Primordial este si costul pentru evaluarea Actiunii,la 1 ianuarie 2007, preţul electricităţii in Euro 

pentru un KWh pentru consumatorii din EU-27: 

 

 Casnic Industrial 

Romania 0,1017 0,0842/100 kWh 

Danemarca 0,2579  

Italia 0,2329  

Bulgaria 0,066  

Media 0,1528 0,092/100 kWh 

Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene - Eurostat 
 

 
 



Dezvoltarea de programe educationale si de comunicare cu formarea corpului de auditori –cercetatori 
pot implementa proiectele durabile de dezvoltare institutionala. 

 

 

Initiatori pentru o Actiune „Săptămâna verde” in Cladire Publica sau Localitate- « Sa traim cat 

mai mult si linistiti(cat de bine…mai vedem)« : 

 

Naidin Petre : 

 

Si eu,cititorul/specialistul/Reprezentant autoritate publica locala/Asociatie de reprezentare interese 

publice-email : 

 

Surse-www.eficientaenerg.ro – Cat mai putine Emisii in Cladire de la Masini si Aparate de uz 

casnic; Evaluarea confortului termic interior si performantei energetice; Masuri de reabilitare termica si 

modernizare energetica a cladirilor existente si instalatiilor aferente pentru o viitoare Clădire Eficientă 

Energetic 
 

 
                       CERTIFICATUL DE PERFORMANlA ENERGETICA A CLADIRII  

 

Performanta energetica a cladirii Notare  energetica:20-100  

 

Sistemul de certificare-conform metodologiei Legii 

nr.372/2005 

Cladirea certificata       Cladirea de referinta               

Clasa de eficienta energetica (A – G)  

A- Eficienta energetica ridicata 

G- Eficienta energetica scazuta 

Exemplu: 

             E                                       B 

Consumul specific anual total de 

energie[kWh/m²an]  

Exemplu: 

          430                                    180 



Indice de emisii echivalent CO2 [kg CO2/ m²an]  Exemplu: 

            85                                     40 

 

Consumul specific anual total de 

energie[kWh/m²an] pentru: 

                      Clasa energetica 

Cladirea certificata       Cladirea de referinta               

Incalzire:                                              240              D                                     B 

Apa calda de consum:                            110              E                                     C 

Climatizare:                                            -              -                                      - 

Ventilare mecanica:                                 -              -                                      - 

Iluminat artificial:                                    80              E                                     C 

Consumul specific anual total de energie din surse regenerabile[kWh/m²an]: 0 
 

Date privind cladirea certificata: Adresa;Categorie;Regim de inaltime;Anul construirii;Aria utila;Aria 

construita desfasurata;Volum interior al cladirii 

 

         DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII: 
 

° Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific: 

INCALZIRE                              APA CALDA DE CONSUM                ILUMINAT  

 

kWh/m²an                          kWh/m²an                         kWh/m²an 

 
TOTAL:  INCALZIRE,               CLIMATIZARE:                        VENTILARE MECANICA: 

 APA CALDA DE CONSUM, 

     ILUMINAT 

kWh/m²an                          kWh/m²an                        kWh/m²an 

 
° Performanta energetica a cladirii de referinta: 

Consumul anual specific de energie[kWh/m²an]  Notare  energetica 

Incalzire:                                           85 
Apa calda de consum:                         45 

 
 



Climatizare:                                        - 

Ventilare mecanica:                             - 
Iluminat artificial:                               50                                                                                                                                                       

 94,4 

 
° Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora: 

Po=1,45 dupa cum urmeaza –se detaliaza fiecare element Px 

 

°Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii: 

-Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii, 
-Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii,dupa caz 

Source:www.eplabel.org      



1.Actiuni in sectorul tertiar,in sistemul public sau comercial 

 

Utile,necesare si Ghid de actiune : 

Parlamentul European-
Săptămâna verde: ce 

schimbare putem 

aduce?.Deoarece produce 

11,245 t de CO2 si consuma 

energie de 8,6 mil Euro/an!  
Necesar:reducere cu 5% 

pana in 2011 a pierderilor 

termice. Cu deseuri de 2098 

t/an si hartie de 125 

kg/utilizator trebuiesc 
:practice bune pentru 

management! 

Pozitii publice!Miroslav Ouzký(PPE-DE, CZ): Trăim într-o societate de 
supraconsum şi fiecare dintre noi îşi poate aduce contribuţia încercând, pur şi simplu, 

să consume mai puţin.Edite Estrela (PSE, PT): Gesturi mărunte, cum ar oprirea 

aparatelor de aer condiţionat atunci când nu avem nevoie.Gérard Onesta 

(Verts/ALE, FR): Trebuie să învăţăm să citim documentele pe ecran şi să le 

imprimăm doar când este strict necesar. Dorette Corbey (PSE, NL): Categoric, 
putem schimba lucrurile prin felul în care alegem să trăim. Deveniţi deci vegetarieni, 

folosiţi materiale mai bune pentru a vă izola casa iar, la vară, nu luaţi avionul 

pentru a  merge în vacanţă! Dagmar Roth-Behrendt (PSE, DE): Gândiţi-vă, de 

fiecare dată, la respectul faţă de mediu când alegeţi un mijloc de transport, când 

consumaţi energie, articole de papetărie, când depozitaţi gunoiul... Karl-Heinz Florenz 
(PPE-DE, DE): Ar trebui să ne concentrăm asupra caselor în care locuim şi să 

folosim, de exemplu, materiale izolante sau instalaţii de încălzire mai 

bune.Teresa Riera Madurell (PSE, ES): Ne putem aduce o contribuţie importantă 

prin gesturi simple de economisire a energiei, precum controlul temperaturii 

camerei.Ilyana Ilieva Raeva (ALDE, BG): Înainte de a face clic pe butonul 
„Imprimă”, gândiţi-vă la mediul înconjurător!Tunne Kelam, (PPE-DE, ET): Nu 

mai folosiţi faxul, transmiteţi documentele numai  pe cale electronică.Jana 

Hybášková (PPE-DE, CZ):Consumaţi mai puţin, atât în calitate de legiuitor, cât şi 

ca persoană privată!Alessandro Foglietta (UEN, IT): Ar trebui să reciclăm şi să ne 

folosim creierul cât se poate de des !Monica Frassoni (Verts/ALE, IT): Întrebaţi-vă, 

mai întâi: chiar trebuie să iau maşina ca să ajung într-un loc ?N-aş putea oare să iau 
autobuzul, să merg pe jos sau cu bicicleta?.Martin Schulz (PSE, DE): Stingeţi 

calculatorul sau lumina când plecaţi de la serviciu!.Caroline Lucas (Verts/ALE, 

UK): Cea mai bună modalitate de a respecta mediul înconjurător la locul de muncă este 

să le cerem angajatorilor, prin intermediul unor sindicate eficiente, să reducă 



 

Source:www.managenergy.net 

emisiile cu efect de gaz de seră.Roberto Musacchio (GUE/NGL, IT): Respectaţi o 

serie de reguli simple: daţi dovadă de mai multă responsabilitate când deschideţi 
robinetul de apă, alegeţi  mijloace de transport ecologice.Roger Helmer 

(Neafiliat, UK): Ei bine, am putea să nu mai folosim deloc energia electrică, să 

anulăm revoluţia industrială, să depunem sacrificii economice eroice şi să distrugem 

competitivitatea economiilor europene, în timp ce concurenţii noştri pe plan 

mondial vor râde de prostia noastră. Haideţi să ne gândim puţin, este tocmai 

ceea ce ne pregătim să facem! 

Palatul Parlamentului-

Romania 
Se vor amplasa  panouri solare pe clădirea Casei Poporului: reducere cu 60% 

consumul de energie la schimb toate lămpile şi consumatorii electrici din interior. 

Berlin - Cel mai verde 

Parlament 

 Reichstag-ul:cu RES –deoarece facturile de energie sunt de 3 mil.  euro/an.  

 

Proiecte Energetice in actiuni 

Award ale cladirilor publice 

1.Programul Eficienta Energetica si utilizarea Resurselor Regenerabile de 

Energie, dedicate copiilor- Kidscorner- www. managenergy.net: Energia este 
marea poveste a Europei zilelor noastre - şi tu trebuie sa joci un rol important 

! Un calcul rapid …Un bec de 100 W uitat pentru o oră în fiecare zi consuma o energie 

de 36,5 kWh pe an. Sunt 75 de milioane de adolescenţi în Europa. Daca fiecare 

stingem becul pentru o oră pe zi, asta înseamnă ca se va economisi o energie 

de 36,5 x 75 milioane = 2738 milioane kWh.Aceasta va evita ca 1,37 milioane de 

http://www.managenergy.net/


tone sa fie eliberate în atmosferă - anume cantitatea produsă de un mic generator de 

electricitate de 150 MWe.! 

 

2.Competitia «Young Energy « -Enel Romania:program educational de 

informare asupra domeniului energiei in scoli generale si licee realizat de elevi 
in 146 proiecte  prin texte,studii,desene,fotografii,inregistrari 

video,reprezentatii muzicale si aristice. 

 

3. Competitia «Holcim Awards « -Fundatia :inovative proiecte pentru durabile 
constructii si ale cladirilor,proiectare si executie, prin studenti si tineri 

arhitecti sub 35 ani. 

4.Experimente Energetice in Romania :Educatie pentru Energie Durabila si 

Demonstratia Centrului-Earth Friends. O cladire sustenabila sau o cladire 

verde este o constructie care utilizeaza resursele cheie ca de exemplu energia, apa, 

materialele de constructie, pamantul si altele mult mai eficient decat cladirile 

conventionale. Clasificare Cladire Durabila: 
• Satisfacator – solutii simple de eficientizare a consumului energetic si apa (izolatii 

termice clasice, robinete cu senzori); 

• Bun – sistem clasic de încalzire, dar izolatii termice excelente, iluminare 



naturala si iluminare exterioara cu becuri economice, sisteme de alimentare cu 

apa la presiuni mici, robinete cu pulverizare, toalete cu consum redus de apa; 
• Foarte bun – o buna integrare, prin situarea proiectului în proximitatea 

centrelor de interes public si a mijloacelor de transport, a spatiilor deschise 

pentru pietoni (piete, parcuri), spatii de depozitare a bicicletelor, 75% din 

cheresteaua folosita, din surse controlate de sisteme de management, iluminare 

naturala buna;  

• Excelent – reducerea consumului energetic prin instalarea senzorilor de miscare, 
ventilatie pasiva si boilere de clasa A*, izolarea casei cu casete de celuloza fara 

substante nocive pentru stratul de ozon; ferestre cu grad mare de termoizolare, 

becuri economice în tot spatiul utilizat, cheresteaua , 100% din surse controlate prin 

sisteme de management, spatii de depozitare a deseurilor colectate diferentiat în 

vederea reciclarii. 
Grila de eficienta energetica (khW/m2a) propusa: 

Cladiri convenzionali necorespunzator cu reguli despre 
economisire energetic 

220- 250  

Cladiri conventionali corespunzator cu reguli cele mai 

recente  

80-100 

Cladiri cu consumul energetic mic 30-50 

Cladiri pasivi  < 15  

Cladiri cu consumul energetic nul   0 
 

Global Energy Efficiency 

Building Retrofit Program 

Proiect al  Clinton Climate Initiative (CCI): in 40 de orase actiune in sistemul 

public sau privat al cladirilor pentru reabilitare prin aparate si echipamente 

eficiente pentru o economie de 20-50% de energie.  



2.Modele de Performante energetice ale  Echipamentelor electrice 

 
Zilnic si periodic sa monitorizam pentru Eficienta energetica a Cladirii,Confortul si Sanatatea noastra: 
 

CalculatorPC si Echipament- 

Programul ENERGY STAR-
Totul pentru Mediu 

 

Agrement si Recomandari pentru Tipul de  PC si Monitor eficient:sistemul cu 

server inadecvat consuma de 200 W in plus fata de minimul 25 W la un 
calculator separat(adica 2ooo kWh/an si 300-400 kWh/an pentru 

racire=consum de 20 Desktop PC sau 30 Laptop):implementare si utilizare 

Screen-Saver dupa 20-30 min.;Off-Mode de la prelungitorul necesar alimentarii 

electrice; o Uninterruptible Power Supply (UPS) ca baterie de protectie la 

fluctuatii de tensiune;emanarea de caldura si influentarea prin incarcarea cu 
10% a  instalatiei de racire-aer conditionat.Alegere a echipamentului din birou-

imprimanta,copiator,scaner –functie de performantele recomandate de 

Program:numar de pagini/minut la printare;rezolutia adecvata 600x600 or 

1200x1200 dpi.  

Cresteri relevante,edificatoare si in Romania: 

Consum in Sector Rezidential  Tertiar Industrial Total EU-15 

Electricitate in TWh/yr 
1.1990 

2.2010 evolutie 

3.2010 cu masuri pentru 50% 

potential de economie 

 
1.2 

2.64 

3.31 

 
1.27 

2.76 

3.34 

 
1.8 

2.16 

3.8 

 
1.37 

2.156 

3.73 

Emisii de CO2 in Mt/yr 

1.1990 

2.2010 evolutie 
3.2010 cu masuri pentru 50% 

potential de economie 

 

1.1 

2.29 
3.14 

 

1.14 

2.34 
3.15 

 

1.4 

2.7 
3.4 

 

1.19 

2.70 
3.33 



 

Programul Efficient Servers 

in EU  
Dupa echipamentul TV,Serverele consuma  123 TWh/an mondial,inclusiv pentru 

racire lor.Necesar:componente hardware eficiente,management si software 

adecvat.Economie:20-70% de energie electrica!. 

Source: www.managenergy.net. 

Programul european 

NewGreenLight- “lumina 

verde”-se va derula pana la 

finele anului 2008,si pentru 

emisii reduse de CO2       

 

Programul care asigura o Economie europeana de energie intre 20 si 60% ,cu  

investitii amortizate in 2 – 3 ani se aplica in 17 active –tip cladiri –pantre care 
Turbomecanica si Metrorex Bucuresti, Parlamentul Romaniei, Energobit Cluj, 

Hotelul si Restaurantul Plaza din Craiova, Pan Group SA Craiova, CFR Craiova, 

CFR Turnu Severin si Rolanatex Suceava;primariile din Bacau, Focsani, Piatra 

Neamt, Hunedoara, Iasi, Salonta, Harghita si Universitatea Oradea. Finantarea 

poate fi asigurata de companiile de servicii energetice –ESCO din Romania 

pentru: schimbare  becuri incandescente cu cele economice-balasturi electronice si 
utilizare  sisteme automatizate de iluminat.Source:www.arceonline.ro-Punct National de 

Contact. 
 

1.In EU-27 Consumul de energie 

pentru iluminat in sectorul  
2.Programul asigura o economie  

1.casnic-90 TWh;tertiar si industrial-150 

TWh 
2. 16,8 GWh/an, 

1.Romania- potentialul de economie 
de energie este de : 

1.30%= reducerea emisiilor CO2 cu 24 
mil.t/an 



2. Programul asigura o economie  2. 1,86 GWh/an  

Exemplu:Camera Deputatilor Reducere consum electric de 63% 
 

Programul European de 

iluminare ecologica 

Iluminatul reprezinta aproximativ o treime din energie folosita de o cladire : » 

Economiile potentiale pot ajunge la 50 % sau chiar mai mult-Un bec  modern 
foloseste de cinci ori mai putin curent electric decat un bec obisnuit ; economie 

100 Euro annual”:necesara promovarea folosirii si dezvoltarii ulterioare a 

mijloacelor de iluminat mai moderne si mai inteligente. 

Lămpi electrice de uz casnic 

de Clasa A-inchidem 5 

becuri in holuri si camere, 

cand nu suntem, si salvam 
60E/an si 400 kg de CO 2 

emisii/an-The 

EuropeanCommission`s You 

Control Climate Change 

 

1.Numai cu becuri economice,cu durata de viata de 10 ori mai mare!(In 

locuinta,iluminatul consuma circa 10-15% electricitate.)  

Clasa energetica A cu Putere[W]- EU-programme  "Intelligent Energy – Europe" 

(IEE), prin proiectul  Euro-Topten in EU-25(company-Osram, Megaman, PHILIPS- 
MASTER PL-Electronic,etc) 

Dimming 20-23 

Classic 4-9 

Tube 3-33 

Specials 11-24 

Reflector 9-23 

Corpuri de iluminat economice :consuma ¼ fata de  iluminat standard şi durata de 15 
ori. Economie medie in 5 ore/zi  fata de uzul unui bec obisnuit de 60W cu unul 

CFL de 16W(medie tabel). The adoption of high efficiency Light Emitting 

Diode(LED) technology save of today`s consumption:by 2015-30%;2025-50%-  

Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential COM(2006)545   

2.Prelungitor cu clapeta de inchidere pentru transformatoarele becurilor deja 

inchise!Un transformator-Tr consuma in gol:10% din puterea uzuala a lampii de 

20W inchisa 20 ore/zi,dotata cu 4 Tr!. 

3. Iluminat exterior dotat cu senzori si temporizatoare si completat cu cel 

natural .Source://ec.europa.eu/enterprise 

Pentru televizor,calculator - 1.Media Europeana de functionare:3 ore/zi si 21 in pasiv stand-by-pana la  40% 

http://www.osram.com/
http://www.megaman.cc/
http://www.philips.com/


inchis de la priza-deschis cu 

telecomanda, cu eticheta 
ecologica comunitara! 

din consumul obisnuit! Închideţi televizorul, sistemul audio video DVD, de la 

priza;din buton-consuma energie.  

2.In Europa, 6% din energie este utilizată de aparatele electrice uitate in 

standby. Când apare beculeţul roşu se consumă încă energie! Aşa că aminteşte-ţi ca 
întotdeauna să scoţi din priză echipamentele de tip Playstation, CD player-ul sau 

computerele-www.managenergy.net. 

Source://ec.europa.eu/environment/ 

3. Strategie a  Comisiei Europeane pentru adoptarea televiziunii mobile prin 

utilizarea DVB-H(Digital Video Broadcasting for Handhelds) ca standard european 

unic in domeniu.  

Aparate de climatizare de uz 

casnic Aer bine conditionat 

cu functionare reglata si 

silentioasa!. 

Consumul anual de energie, calculat pe baza unui consum mediu de 500 ore/an, 

(condiţii T1 "moderate")  

Puterea frigorifică definită drept capacitate frigorifică, în kW, a aparatului ce 

funcţionează în regim de răcire, la sarcina maximă. 
Aparat de climatizare mural cu Clasa A pentru racire si incalzire cu economie de 

energie in functie de dimensiunile camerei:inchis 5ore/zi in 4 luni/an pentru 

economie. Nu uitati racoare si fara aparat:Vara draperii sau jaluzele la geamuri,fara 

deschideri geamuri si usi in timpul zilei,cu  copaci langa zidurile casei.Curatati sau 

inlocuiti lunar filtrele de aer si veti scapa de alergii. 

 Source: www.managenergy.net. 

Utilizeaza termostatul 

pentru incalzire in camera 

Incalzirea produce pentru sectorul locuinte-EU(Eurostat): 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/turndown_en.htm


pentru confort si economie 

cu o temperatura mica 
noaptea sau cand pleci!. 

Reglând termostatul cu 1°C-

economie de 10% . a.Sa 

reducem in Locuinta 

temperatura prin incalzire 

cu 1°C: platim cu cu 5-10% 
mai putin si reducem emisii 

cu 300 kg de CO2/an-The 

European Commission`s 

You Control Climate Change. 

Consum energie caldura 70% 

Consum energie apa calda 14% 

Emisie GES din energia 

consumata  

70%(14% in Europa-4Gtone CO2/an) 

Reglaj prin termostat Cost redus cu 7-15%;reducere cu 3°C/in 12 

ore din zi 

Iarna :scurgerile din pardoseli, caloriferele, semineele, filtrele de aer nu se  blocheaza de 

presuri, draperii sau mobila, limitand astfel accesul la caldura si aer. Sufrageria este 

nefolosita,cu termostatele la minim. 

Medie consum/m² pentru uzul termic in  2004= 18,8 koe/ m² (1 toe=11,63 

MWh). 
 

Penetrare Clasa de Eficienta 
Energetica-Eticheta A/ A+ 

in 2004- Utilizare aparate cu 

Clasa energetica A++ sau 

A+-si cu inlocuire a celor 

vechi  

1.Aparate frigorifice de uz casnic:frigidere, congelatoare şi combine frigorifice -
Consum de energie kWh/an-bazat pe rezultatele obtinute in conditii standard timp de 

24 h; Clasa A+ consuma cu 25% mai putina energie decat un frigider A si cu 40% mai 

putin fata de un model de tipul B.  

2. Maşini de spălat rufe de uz casnic-2.clasa de eficienţă a stoarcerii prin 
centrifugare-ex.-notă de subsol,"N.B.: Dacă folosiţi un uscător cu tambur, uscarea 

rufelor consumă de obicei mai multă energie decât spălarea lor. Alegând o 

maşină de spălat cu centrifugare clasa A în locul uneia cu centrifugare clasa G 
veţi înjumătăţi costurile de uscare faţă de uscarea cu tambur"; consumul mediu 

anual de energie şi apă, bazat pe 200 de cicluri standardizate la 60ºC pentru bumbac: 

"Consum anual de energie estimat (200 de cicluri de spălări standardizate la 60ºC pentru 

rufe din bumbac) pentru o familie de patru persoane". 

3. Maşini de spălat vase de uz casnic- Consumul de energie în kWh/ciclu-

"Consum de energie XZY kWh pe ciclu de încercare standardizat, folosind alimentarea cu 

apă rece. Consumul real de energie va depinde de condiţiile de utilizare a aparatului". 
4. Cuptoare electrice de uz casnic- Consumul de energie-[kWh] 

Funcţia de încălzire :convecţie naturală şi/sau forţată şi/sau vapori –[kW]. 



Muta aparatul frigorific-

combina,frigider,vitrina in 
spatii ventilate. 

1.Creste performanta prin plasarea in mediu rece sau cu circulatie aer si pentru 

compresor sau condensator (temperatura ambianta de 10-32°C -
Source:Arctic;sau 10-43°C-Topten reveals)–departe de sursa de caldura, 

foc,boiler,raze solare;usi inchise si plasare alimente la temperatura 

camerei;reglaj temperatura interna ,conform pliant;preferat si in subsol cladire. 

Dezgheţarea în mod regulat a congelatorului -funcţionare eficientă. Uşile 

congelatorului inchise:1 min deschis=3 min pentru a ajunge la temperatura 

programată.  

2. Introduce in frigider  vasele cu alimente fierbinti(80°C) la temperatura 
camerei(20°C)! Capacitatea termica a alimentelor depinde de apa continuta:1 

Kg de supa are aceiasi caldura ca apa(4,18 kJ/kg°C) . Acoperiţi cratiţele şi 

reduceţi căldura . 

Consum zilnic de apa in 

cladire fixat de 

administrator si utilizare 

apa menajera tratata 
utilizabila pentru gradina, 

spalat exterior. 

 

 

1.In fiecare zi, consumam casnic circa 153 de litri de apa:La un concurs 

sponsorizat de Ideal Standard, castigatorul a conceput o baie in care chiuveta si WC-ul 

sunt spate in spate, astfel incat apa folosita la chiuveta sa fie directionata catre bazinul 

toaletei.Utila tehnologie! Source:www.condo.ro 

2.Actiuni:-Consum de apa calda cand trebuie si reglat debitul la robinet!. 

Evaluare pentru boiler:1 l de apa calda la10-100°C  este evitat/zi(caldura 

pentru fierbere este de 4,18 kJ/kg °C). In vacanta- inchis; izolare pentru  reducere 

pierderi de caldura- pana la 18%; de preferat doar cele care sunt alimentate electric: 

3.Aplicati: 

-Verifica cat de calda este apa! Termostatul setat pentru 60°C-boiler pentru 

incalzirea centrala.; 

-Economizor-pulverizator la robinetul-dus de apa calda! Un dus consuma:1 

kWh/minut si economizorul salveaza 66% din energie;utilizare 5 min/zi si de 

5ori/saptamana. Este de preferat sa faceti dusuri mai des decat baie in cada plina, 



Source://ec.europa.eu 

Source:www.condo.ro 

economisiti astfel jumatate din energie-www.ecolcap.it; 

-Apa de la chiuveta la presiune moderata ,iar robinetul curge ,daca nu e inchis bine! 
Prezumptie in scapari de apa:0,2 ml/scurgere si 20/minut  la 37°C!; 

-Cand ne spalam pe dinti sa inchidem robinetul! Rata de curgere:1,5 l/minut;3 min 

pentru uz pasta -1 data/zi-rezulta 4,5 l/zi apa consumata,din care 3,5. inutil!; 

-Toaleta incarcata doar cu cele necesare pentru evacuate sau reglare debite 

dupa folosinta din robinet automat sau manual; 

-Dusul echilibrat ca necesitate si pentru economie; 
-Spalam rufele economic-cand trebuie!  

Standard European:masina consuma curent 1,24 kWh in 240 cicluri/an.Cu 

incarcare inteligenta se pot reduce cu 25% cicluri;indicat cand pretul energiei 

electrice este mai scazut si anume noaptea. Cele mai practice sunt cele cu senzor de 

uscare care se opresc automat. (La 30°C=economie de  40% Eel-
Source:www.energysavingtrust.org.uk/). 

Usuca rufele cu centrifuga!Standard European:uscatorul consuma curent 3,06 

Wh/ciclu si utilizat 150 ori/an.Necesar:reducere cu 30% numar cicluri. 

4. “Carta verde" elaborată de Comisia Europeană:20% din cantitatea de apă 
consumată anual în UE este irosită, iar cifra s-ar putea dubla în următorii ani;propune 

obligativitatea contorizării apei până în 2010 si un sistem de taxare care va fi un 

stimulent pentru economisirea apei de către consumatori. Instalarea de dispozitive 
economice la robinete, duşuri şi WC-uri inca din faza de proiectare si 

Etichetarea produselor la a căror fabricare a fost economisită apa şi a celor care 

ajută la economisirea apei . 

Pavilionul de Apă Digital-

tehnologie pentru 2008-

Massachusetts Institute of 

Technology 

Pereţii realizati din  caderi monitorizate  de apă, care să se înalţe şi sa deschida usi 

în faţa noastră sau prin care să ni se deschidă câte o uşă: prin senzori se va transmite 

unui computer când cineva se îndreaptă spre un perete de apă, astfel că jeturile vor fi 

închise rapid, producând intrarea. Cercetătorii de la MIT apreciază că, din pricina 

apei, temperatura în interiorul clădirii va fi mult mai plăcută decât afară şi ea nu 
va avea nevoie de un sistem de aer condiţionat. Source:ziarul Adevarul. 

Comanda 
obloanelor/jaluzelelor 

1.Schimba fereastra cu un geam cu dublu!Pierderile de caldura sunt mari si 
necesar:geam dublu cu sticla cu emisii mici si argon pentru izolare 

http://www.energysavingtrust.org.uk/


termica=economie de 70% din pierderi. 

2. Aeriseste iarna rar si eficace! Fereastra deschisa cateva minute si nu 
zilnic:pierzi in 6 luni circa 10°C in spatiu. 

3. Izoleaza cladirea-la pereti,acoperis si pardoseala! Izolarea casei:aduce 

reducerea cu 50% a pierderilor de caldura.1.Media europeana a consumului de  

incalzire :10MWh/an si pierderile generale de 50%;emisii in EU sunt de 0,25 

kg/kWh.Prin izolare(si bazin de apa,conducte distributie,cavitati pereti,foaie de 

aluminium in spatele caloriferului) 50% se economiseste energia(din care 90% 
prin tehnologii moderne)-Programme Calculate your carbon footprint. 

2.Diagrama demonstreaza procentul pierderilor prin elementele de constructie. 

Source:www. efficientlight.co.uk (in Anglia -30% emisii de CO2 sunt din sectorul 

locuinte,80% din electricitate fiind produsa primordial din carbune;reducere cu 

10-12% a emisiilor fata de 1990-Protocol Kyoto si cu 60% in 2050-IPPC) 

 

 

Actiuni pentru economia de 

energie prin management 

individual sau BMS 

1.Schneider Electric contribuie la sporirea eficientei energiei pe fiecare din pietele pe 

care activeaza: poate sa reduca cu 10% pana la 30% costurile cu energia si 

emisiile de CO2 ale clientilor sai. 

 Cladiri-Principalul consumator de energie- Peste 40% din consumul total de 



 

energie- Renovarile pot duce la economii de energie de 30%.!Dotari: 

- BMS (Building Management Systems) 
- Comanda HVAC (Incalzirii, Ventilatiei si Aerului Conditionat) 

- Comanda iluminatului 

- Corectia factorului de putere. 

Cladiri rezidentiale: Supravegherea sistemului de incalzire- Comanda 

iluminatului si  Comanda obloanelor/jaluzelelor-20% din consumul total de 

energie; 10 - 40% economii de electricitate daca se utilizeaza produse eficiente 

energetic. 

2.Izolare fonica si Ventilatie pasiva si cu o  suprafata desfasurata a cladirii sa fie 

de cel putin 2,5 ori mai mare decât amprenta la sol. 

Ineficienta Cladirea- emana 

CO2.Proba de termografie. 

1.În milioane şi milioane de ani, căldura şi presiunea au transformat copacii în 

petrol, cărbune şi gaz metan. În ultimele sute de ani, am folosit o jumătate din 
rezervele planetei de combustibili fosili pentru producerea energiei şi pentru transport, 

eliberând rapid milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă.  

  
Source: www.managenergy.net. 

2.Temperatura verde prin termografie –indica performanta peretilor pentru 

reabilitare termica si izolare ,necesara la pierderile monitorizate masive. 

3. Materiale -Vopsele fara COV - Izolanti naturali -Materiale fara metale grele -
Cleiuri fara COV. 

Resursele energiei 
regenerabile -Foloseşte si 

energia solară. 

1.Tehnologii de încalzire din Surse regenerabile de energie pentru furnizarea apei 

calde si caldurii la o clima temperat continentala de tranzitie.Obiectivele:cost eficient 
functie de baza de date cu conditiile climatice;numarul de grade zile ce poate influenta 

http://www.managenergy.net/


consumul-studii si date statii  meteo,functie de  media lunara a radiatiei zilnice si 

temperatura ambianta,viteza vântului, temperatura, umiditatea relativa.Potentialul in 

biomasa  si solar termal: 

 Potential PJ/an 

Biomasa 318 

Solar 60 

Geotermal 7 

Total 385 

Detalii conform Strategiei Energetice: 

Teren acoperit cu  % kmp Biomasa- ktep 

Paduri 28 66.700 Deseuri forestiere si lemn 
de foc -490 

Tufisuri, ierburi înalte si pasuni 1 2400 Deseuri-1170 

Culturi agricole si vegetatie 

naturala  

69  164.500  Rumegus si alte deseuri 

lemnoase -4800 

Zona urbana si terenuri 
construite 

1 2400 Deseuri menajere -550 

Terenuri acoperite de 
apa/inundate 

1 2400 Altele-590 

Radiatia solara medie variaza între 1,100 - 1,300 kWh/m2 pentru mai mult de 
jumatate din aria României si potentialul solar termal este estimat la 60 PJ/an (1400 

ktep/an);cea mai favorabila zona este coasta Marii Negre, cu aproximativ 2300 

ore/an de radiatie: 

Regiune  Media radiatiei 

[MJ/m2/an]  

Potential  

Campia de Vest  4.815  Mediu-Mare (MM)  



Transilvania  4.666  Mediu (M)  

Subcarpati  4.982  Mediu-Mare (MM)  

Campia de Sud  5.147  Mediu-Mare (MM)  

Moldova  4.773  Mediu (M)  

Dobrogea  5.384  Ridicat (R)   

Delta Dunarii  5.046  Mediu-Mare (MM)  

Carpati  4.687  Mediu (M)  

Source:ENERO. 

 
2.Este foarte simplu să aprinzi căldura sau ventilatorul, dar uităm adesea că avem 

o sursă strălucitoare de energie chiar la noi în grădina casei. Uscaţi rufele într-un mod 

natural, oricând este posibil. În zilele însorite de vară opriţi termostatul şi deschideţi 

draperiile. Energia solară va pătrunde şi va încălzi camera gratis. 

 Source:www.managenergy.net. 

Resursele de apă în atenţia 
UE 

Resursele de apă scad, iar secetele sunt tot mai frecventeTarifarea trebuie să 
devină norma – ceea ce presupune introducerea obligatorie a unor sisteme de 

contorizare a consumului de apă. De asemenea, trebuie promovată o utilizare 

eficientă a apei. În Uniunea Europeană, potenţialul de economisire a apei este 

uriaş: se estimează că între 20% şi 40% din resursele disponibile de apă sunt 

irosite inutil. Pentru a face un prim pas în această direcţie, s-a propus 

promovarea şi instalarea de dispozitive de economisire a apei la robinete, duşuri 

şi toalete. 

http://ec.europa.eu/news/environment/070719_1_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/070719_1_ro.htm


 

Management deseuri Necesar spatii de depozitare a deseurilor colectate. Biomasa pentru încalzire, 
gatit si apa calda trebuie utilizata masiv în zona rurala. 

Raport PE Problema functionalitatii cladirilor publice se inscrie in contextul mai larg al 
planificarii urbane si este legata de problemele de pauperizare a anumitor 

cartiere, de degradare a mediului (poluarea aerului si a apei, zgomotul, 

deseurile, suprapopularea etc.), de proasta functionare a serviciilor publice, de 

accesibilitate sau de securitate.  

Departamentul de Control a 

Substantelor Toxice din 

California 

Avertizare si instructiuni de reciclare pe ambalaj:becurile economice fluorescente 

nereciclate(sparte) corect sunt toxice-vaporii de mercur este absorbiti de piele si 

contamineaza solul/apa.  

                             

 

 


