
                                                                    

 

                                                      PLANUL Cladire Inteligenta Energetic                       

                                              Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                           Dezbatere publica: Viata lunga in Cladire fara emisii CO2- 
                     daca stim nivelul lor! Initiativa legislativa si proiect de Directiva! 
 

                                                     Expunere de motive 
 

    “Monoxidul de carbon, cel mai mare risc pentru turiştii americani-cazaŃi în hotelurile din SUA, dintre care mor 
anual peste 200, arată un studiu al UniversităŃii din Utah. Sute de alŃi oameni (turişti, angajaŃi sau proprietari) 
rămân cu sechele în urma intoxicaŃiilor cu acest gaz, inodor, dar deosebit de periculos pentru sănătate. 
Universitatea din Utah a descoperit că intoxicaŃiile apar indiferent de câte stele are hotelul, propunând impunerea 
prin lege a folosirii de detectoare de monoxid de carbon, care să dea alarma pentru evacuare”-09 iunie 2007-ziarul 
Gandul.  

 
 
 
 
 



 
 

YES:                                                    NOT:               

Source://ec.europa.eu/energy/intelligent                                                  Source:www.vbabes-cv.ro 

 
 
 
Orasul 
Cambridge 
-SUA 

Se monteaza  noduri wireless dotate cu senzori, in varful stalpilor de telegraf, pentru 
sinteza:zonele si orele cand poluarea aerului afecteaza localitatea !. 

Evenimentul -
Saptamana 
verde- "Lectiile 
trecutului, 
provocarile 
viitorului". 

Protectia mediului- Studiu “ce cantitate de CO2 emite acrivitatea in  Parlamentul European"!-
cu sprijinul deputatiilor europeni: masina in locul bicicletei, cititul documentelor pe ecran in 
locul imprimantei,trimitere electronica a documentelor ;lumina stinsa si oprirea aparatelor de 
aer conditionat in birou cand nu activezi;economie la robinetul de apa;fara energie electrica -
EurActiv.ro. Schimbarile climatice reprezinta cea mai mare provocare din zilele noastre, a 
declarat Jose Manuel Barroso presedintele Comisiei Europene.  

  
 



 
Parlamentul 
European 

Ministrul german al mediului, Sigmar Gabriel, vorbind în numele PreşedinŃiei actuale a UE, a spus că, 
„dacă vom continua să consumăm la fel de multă energie, în 50 de ani vom avea nevoie de a 
doua planetă“-1 februarue 2007. Grupul de experŃi interguvernamental asupra evoluŃiei climatului au 
anunŃat “creşteri de temperatură probabile de 1,8 până la 4 grade Celsius şi ridicarea nivelului 
mării cu aproximativ 28-43 cm până la sfârşitul secolului”. 

Source:www.europarl.europa.eu/news 

Boli antropice- 
malnutritia, 
diareea si 
malaria sunt in 
special „boli 
cauzate de 

Sanatatea umana este amenintata de frecvente evenimente climaterice extreme: caldura din 
anul 2003 a dus la decesul a 35.000 europeni; si 0.3%-0.4% imbolnaviri si decese in 2000.„Protectia 
sanatatii concomitent cu reducerea emisiilor de CO2”, consta in schimbarea obiceiurilor cetatenilor 
si a comportamentului consumatorilor in ceea ce priveste „energia mai sanatoasa si optiunile de 
transport”. Raport  de evaluare (aprilie 2007) al Comisiei Interguvernamentale pentru 
Schimbarea Climatica (IPCC) a Natiunilor Unite mentioneaza ca „dezvaluirile cu privire la 



sensibilitate 
mare la clima”- 
Biroul Regional 
European al 
Organizatiei 
Mondiale a 
Sanatatii 

schimbarile climatice prevazute pot afecta starea de sanatate a milioane de oameni, mai ales 
pe cei cu capacitate scazuta de adaptare. 

 

Wikipedia  
Directori 
institute de 
cercetări-USA 

CivilizaŃia umană ar putea dispărea din cauza modificărilor catastrofale ale climei, care va usca 
actualele grânare ale Terrei şi va obliga cel puŃin două miliarde de oameni să migreze pentru 
că nu vor mai avea apă. Multe oraşe vor deveni nelocuibile, ori pentru că vor fi inundate cu apă 

sărată, ori pentru că nu vor mai avea apă potabilă. 

  

 

 

Ziarul Adevarul 
Proiectul 
NewGreenLight 

Se apreciazã ca in prezent consumul de energie pentru iluminat este de 90 TWh* pentru 
consumatorii casnici si de 150 TWh* pentru consumatori din sectorul terþiar si industrial. 
Potentialul de economie de energie este estimat la 30 % din acest consum, ceea ce ar permite 
reducerea emisiilor de CO2 cu 24 milioane de tone annual-ARCE. 



 Source:http://www.managenergy.net/kidscorner/ 
 
 

Durabilitate prin diminuarea efectelor  schimbărilor  climatice este necesar ca Obiectivele planetare si 
europene sa fie puse in aplicare cu maxima rapiditate in sectorul energetic si ,apoi,Cladiri,deoarece emisiile 
continua sa creasca si activitatile umane din sectorul energetic cauzeaza 78% din emisiile GES ale 
Comunitatii: 

   -Agenda Lisabona: totul pentru asigurarea Eficientei Energetice EE, cu scopul de a economisi 
20%(echivalent a 60 miliarde Euro pe an si crearea a un milion job-uri in Europa) din energia pe care UE ar utiliza-
o altfel pana in 2020; 

   -Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene, in special art.86, prevede ca “statele membre pot impune 
întreprinderilor care funcŃionează în sectorul energiei electrice, în    interesul economic general, 
obligaŃii de serviciu public, referitoare la siguranŃa, inclusiv siguranŃa furnizării, regularitatea, calitatea 
si preŃul furnizărilor, precum si protecŃia mediului, inclusiv EE si protecŃia clime»; 

  - Directiva 2003/54/EC  [1] confirma ca „ ExperienŃa demonstrează avantajele pe care le poate aduce 
piaŃa interna a energiei electrice din punctul de vedere al eficientizării, reducerilor de preŃ, creşterii 
standardelor de serviciu si măririi competitivităŃii”, populaŃia trebuind a fi convinsa ca si EE poate aduce 
economii reale. 

    Pentru –Securitate,Competitivitate si  Eficienta Energiei sau a face mai mult cu mai putin –studiu public 
cu Anexa si Strategiile energetice  pentru  limitare a Schimbarilor climatice si diminuare Poluare 

atmosferica si in sectorul Cladiri : 

 



   1.Actual-Sectorul energetic genereaza 80% din emisiile de gaze cu efect de sera(GES )din UE,cu 
consum mare de energie poluanta: 
 
-Global trebuie actionat pentru o limita cresterea globala a temperaturii la 2°C pentru 2020 si perioada 
urmatoare ,în comparatie cu nivelurile preindustriale.  
-Continuarea politicilor actuale în materie de energie si de transport ar duce la cresterea cu 5% a emisiilor de 
CO2 la nivelul UE pâna în 2030, iar emisiile globale ar creste cu 55%.  
 
   2. Obiective strategice de  reducere GES  pentru : 
 
Strategie ¹  An de 

referinta 
2020 In 2030 

poate fi 
2050 

Global 1990 Limitare schimbari climatice 
la  2°C  

Crestere 
55% 

Pana la 50% 

Tarile 
dezvoltate 

1990  30%   - 60-80% 

UE 1990 Cel putin 20% Crestere 5%  
UE ²  Economie de 780 mil. tone 

CO2/an 
  

¹O politica energetica pentru Europa, COM(2007) 1 final 
² Planul de actiune privind eficienta energetica:Realizarea potentialului, COM(2006) 545 

 
    3.Tinte prin Directiva Servicii Energetice-[2]:Economii cumulative-estimari in Mtoe/an si PJ/an-tinta 
de economie este de 9%=1,47 Mtoe/an si 53,77 PJ/an 
 
 Consum Economii 
2006 16/665,7 - 
2007 16,25/667,3 - 
Referinta(2003-
2007) 

15,75/597,4 - 

2008 16,73/674,0 0,19/6 



2009 17,23/680,7 0,37/12 
2010 17,23/687,5 0,50/18 
2011 17,47/694,4 0,61/24 
2012 17,84/701,3  0,73/30 
2013 18,21/708,3 0,98/36 
2014 18,21/715,4 1,10/42 
2015 18,46/728,6  1,35/48 
2016 18,46/729,8 1,40/54 

   4.O energie durabila ,intr-o piata europeana liberalizata, nu se poate implementa daca nu se asigura 
functionalitatea energie-mediu si prin reducerea emisiilor de dioxid de sulf-SO2 ,oxizi de sulf-SOx si pulberi ,in 
special, de la 109 Instalatii (IMA) -instalatii de ardere cu  o putere termica depasind 50 MW(productie–energie 
electrica si termica),nominalizate ca instalare la un agent economic prin  Legea nr.157/2005  [3] in corelatie cu 
Directiva 2001/80/EC   [4]-caz Arpechim ! 

 
5.Directiva 2002/91/EC a performantei energetice a cladirilor-cu 160 milioane cladiri in EU se consuma 
40% annual din necesarul de energie in acest sector,care ofera un larg potential de eficienta 
energetica:50% din prezentul consum de energie si peste 30-45 milioane tone de CO2/an(pentru 
Directia DGTREN-un potential de economie de 22% pentru prezentul consum de energie; in 
Europa,conform Protocol Kyoto-trebuie sa se  reduca emisiile cu 330 mil.tone/an) pot si salvate pana in 
2010 prin ambitioase standarde si proiecte de noi cladiri.www.eebd.org 

 
6. Dinamica potentialului Economie de Energie-pana in 2020 in EU-27,prin Planul national de Eficienta 
Energetica(prezentat pana la 1 ian.2008 de fiecare tara);si tari candidate(Croatia )si EEA(Norvegia,Irlanda): 
 
Definitie tinta:ex-”Casa cu o singura familie” 
 
Cladiri 
existente 

Fara masuri  de economii energetice 250                                 kWh/m² 

Dinamica 
referintei 

a.In reabilitare:a-b-c 
b.Cele mai bune tehnologii si practice pana in 

1.150-80-60                   kWh/m² 
 



2020: 
-Noi-SF-Casa 2004 
-1.Casa cu Energie Scazuta 
- Tinta despre consum 
               -2.Casa Pasiva 
               -3.Casa cu  Energie zero 

60(media pietii)            kWh/m² 
30                                 kWh/m² 
 
15                                 kWh/m² 
0                                   kWh/m² 

Cost-reducere  Cost aditional comparat cu  ”referinta-
Existente”: 
a.investitii anuale/O&M 
b.investitii anuale /O&M/economie de combustibil 

 
Potential 
economie(PJ) 

a.-in 3 
b.-in 1,2 and 5 

Preturi energie a.-in 5  
Fraunhofer ISI Institute Systems and Innovation Research 

 
 6.Imbunatatirea eficientei energetice si asigurarea climatului durabi in sectorul Cladiri este realizat de 
cadrul legislativ: 
 
           a. Directiva 2002/91/EC a performantei energetice a cladirilor: 
 
“Tratatul de stabilire a Comunitatii Europene:art.6-protectia mediului este necesar a fi integrate in definirea 
si implementarea politicilor si actiunile Comunitatii. 
Cresterea eficientei energetice constituie o parte importanta a pachetului de politici conform Protocol de 
la Kyoto. 
Directiva 93/76/EC pentru limitarea emisiilor de CO2 cere Statelor Membre de a dezvolta,implementa si 
raporta programe in campul eficientei energetice in sectorul cladiri. 
Masurile de imbunatatire a performantei energetice a cladirilor tin cont de conditiile locale si 
climatice,ca si climatul interior de mediu. 

Art. 3 Adoptarea metodologiei - Statele Membre vor aplica metodologii in plan de calcul  national sau 
regional. PerformanŃa energetică a clădirii se exprimă cu claritate şi poate include un indicator al 
emisiei de CO2. 

 



Art. 4 Cerinte de mediu interior. Statele Membre vor aplica masuri nrcesare pentru a asigura cerintele 
minime de performanta energetica: si conditii generale de climat interior.  

Art. 8 Inspectia cazanelor. Cu privire la reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de 
dioxid de carbon,Statele Membre vor   introduce masurile necesare de inspectie. 

Art 9 Inspectia sistemelor de aer conditionat  - Cu privire la reducerea consumului de energie si 
limitarea emisiilor de dioxid de carbon,Statele Membre vor   introduce masurile necesare de inspectie la 
sistemele de peste 12 kW.” 

      b. LEGE nr.372/2005  privind performanŃa energetică a clădirilor : 

“Scopul prezentei legi este promovarea creşterii performanŃei energetice a clădirilor, Ńinându-se cont de 
condiŃiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinŃele de temperatură interioară şi de eficienŃa 
economică. 

PerformanŃa energetică a clădirii atestata prin Certificatul de performanŃă energetică - energia efectiv 
consumată sau estimată pentru a răspunde necesităŃilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităŃi care includ 
în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul;se determină conform 
unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulŃi indicatori numerici care se calculează luându-se 
în considerare izolaŃia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaŃiilor, proiectarea şi 
amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenŃa clădirilor 
învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alŃi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care 
influenŃează necesarul de energie. 

Art. 5. - PerformanŃa energetică a clădirii se exprimă cu claritate şi poate include un indicator al emisiei 
de dioxid de carbon ».  

Pentru realizarea tintelor strategice enumerate si o  viata durabila este necesar a fi inclus si Indicatorul  
emisiei de dioxid de carbon,stabilit prin o metodologie bine studiata si sustinuta :Indice de emisii 
echivalent CO2[kgCO2/m²an] pentru cuantificarea PerformanŃei energetice a clădirii in Certificatul 
emis.Cu titlu de informare este prezentat in tabelul/model de Certificat de performanta ,fara a fi 



obligatoriu pentru calcul si clasificarea energetica,in Anexa 3-Indicativ Mc 001/3-2006- capitolul 2/si in  
Anexa 8-Model de Certificat de  PerformanŃa energetica  a clădirii-A-G, din [5]. 

 

Source://ec.europa.eu 

 

 
                                                            
                                         Proiect de Lege/Directiva 

 



YES :  NOT:     
 

         Source://poze.acasa.ro                                                                    Source://www.europarl.europa.eu 

 
 

   1.LEGE pentru modificarea art.5 din  Legea  nr.372/2005  privind performanŃa energetică a 
clădirilor: 
 
Articol unic: 
 



“Articolul 5 se modifica dupa cum urmeaza:PerformanŃa energetică a clădirii se exprimă cu 
claritate SI include un indicator al emisiei de dioxid de carbon, stabilit metodologic prin 
hotărâre a Guvernului « .   
                                                                                                                                                                                                           

    2. Directiva pentru modificarea articolului din Directiva 2002/91/EC a performantei 
energetice a cladirilor: 
 
Articol unic: 
 

“Art. 3 Adoptarea metodologiei - Statele Membre vor aplica metodologii in plan de calcul  national sau 
regional. PerformanŃa energetică a clădirii se exprimă cu claritate SI include un indicator al emisiei de 
CO2 ». 

 

Initiatori : 

 

Naidin Petre : 

 

Si eu,cititorul/specialistul-email : 

                                 
                                                                                                                                                                                                          
Anexa 
 
Cadru legislativ Definitii si Principii 

Directiva 
2006/32/EC a 
eficientei 
energetice a 
utilizatorilor finali 

Indicativul national de economie a energei este de  9 % in 9 ani de la aplicare prin servicii 
energetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice si in Rezidential -Tertiar sector 
pentru: reducerea consumului primar de energie,emisiilor de CO2 si alte gaze cu cu efect de 
sera(GES) si prevenirea schimbarii periculoase a climei.Aceste emisii continua sa 
creasca si activitatile umane din sectorul energetic cauzeaza 78% din emisiile GES ale 



si de servicii 
energetice si 
abrogare a 
Directivei 
93/76/EEC 

Comunitatii.Statele Membre vor aplica masuri pentru sectorul public in plan national, 
regional sau local:initiative legislative si/sau acorduri-reglementari. 

 Source:www.managenergy.net 

Lege nr. 231/2006 
pentru ratificarea 
Tratatului de 
constituire a 
ComunităŃii Energie  

Plan de actiune pentru aplicare -o piaŃă integrată de energie electrică şi gaze naturale,      
bazată pe interese comune şi solidaritate; îmbunătăŃească situaŃia mediului înconjurător  în 
relaŃie cu gazele naturale şi cu energia electrică, eficienŃa energetică şi sursele de energie 
regenerabilă.  

Source:www.managenergy.net 

Legea nr.13/2007 
a energiei electrice 

Prevede promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in 
cogenerare de inalta eficienta. 

OG nr.29/2000 
privind 
reabilitarea 
termică a fondului 
construit existent 

Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaŃiilor aferente este parte 
integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naŃionale 
armonizate cu prevederile tratatelor internaŃionale referitoare la eficienŃa energetică şi la protecŃia 
mediului şi dezvoltarea durabilă. 



şi stimularea 
economisirii 
energiei termice 

Clădiri existente, în cadrul cărora se desfăşoară activităŃi care necesită asigurarea unui anumit 
grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu: reabilitarea şi 
modernizarea termică a clădirilor şi instalaŃiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăŃi condiŃiile de 
igienă şi confort termic şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de 
întreŃinere pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi de reducere a 
emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. 

OUG nr.174 /2002 
privind instituirea 
măsurilor speciale 
pentru reabilitarea 
termică a unor 
clădiri de locuit 
multietajate 

Blocuri de locuinŃe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea creşterii 
performanŃei energetice a acestora: operaŃiuni realizate în scopul creşterii eficienŃei energetice a 
clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice si  incluse  în programe anuale de 
acŃiuni pentru reabilitarea termică.Principalele criterii la includerea în programe:  a) vechimea 
construcŃiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;  b) sistemul constructiv al anvelopei 
clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;  c) pierderile termice 
ale construcŃiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele 
metodologice;  
         d) zona climatică de amplasare.  

Legea nr.10 /1995 
privind calitatea în 
construcŃii 

 

Calitatea construcŃiilor este rezultanta totalităŃii performanŃelor de comportare a acestora în 
exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenŃă, a exigenŃelor utilizatorilor şi 
colectivităŃilor. ExigenŃele privind calitatea instalaŃiilor şi a echipamentelor tehnologice de producŃie 
se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. 
Pentru obŃinerea unor construcŃii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi 
menŃinerea, pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor, a următoarelor cerinŃe:a) rezistenŃă şi 
stabilitate; b) siguranŃă în exploatare; c) siguranŃă la foc;  

      d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; e) izolaŃie termică, 
hidrofugă şi economie de energie; f) protecŃie împotriva zgomotului.  

Directiva 
2005/32/EC 
referitoare la 
stabilirea cadrului 
pentru definirea 
cerintelor de 

Implementarea prevederilor privind ecodesignul contribuie la dezvoltarea durabila prin 
încurajarea îmbunatatirilor continue, care nu implica costuri excesive, în ceea ce priveste 
impactul asupra mediului generat de produsele utilizatoare de energie, în principal prin 
identificarea surselor majore de impact negativ asupra mediului si evitarea transferului de 
poluanti dintr-o componenta de mediu în alta. De asemenea, alinierea la cerintele specifice 
privind ecodesignul va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 



ecodesign pentru 
produsele 
utilizatoare de 
energie (Energy 
using Products – 
EuP) 

Protocolului de la Kyoto, prin îmbunatatirea eficientei energetice a produselor utilizatoare de 
energie: parametrii de eco-design ai EuP, cu clarificari privind conceptele si terminologia Eco-
Eficienta-EE-« consumul de energie are un impact semnificativ asupra mediului, ceea ce 
este adesea cazul aparatelor electrocasnice,fiind necesar controlul stand-by pentru iluminat, 
incalzire, racire si pentru motoarele electrice.Energia electrica folosita in modul stand-by poate 
ajunge intre 5 si 10% din consumul electric in zona rezidentiala (Statele Unite si Japonia impun  o 
cifra maxima de consum de 1 Watt la mai multe tipuri de aparate) «  

 Source:www.managenergy.net 
Directiva 2004/8/CE 
privind promovarea 
cogenerarii pe baza 
cererii de energie 
termica utila pe 
piata interna a 
energiei  

Obiectiv cresterea eficientei energetice si sa îmbunatateasca securitatea în aprovizionarea cu 
energie, economia de energie primara, evitarea pierderilor din retele si reducerea emisiilor, în 
special a gazelor cu efect de sera si prin :cogenerarea de mica putere- capacitate instalata 
sub 1MW.Numai circa 13% din electricitatea consumata in EU este  generata prin aceasta 
technologie si este necesar a o dezvolta si de a reduce pierderile in reteaua de distributie. 
 

Directiva 
89/106/EEC a 
produselor pentru 
constructii 

Scopul este de a aboli numarul mare de briere tehnice in comert care exista in prezent intre 
pietele constructiilor care au un inalt grad de reglementare dea lungul  Statelor Membre  din 
Uniunea Europeana cu scopul de a creea o singura piata Europeana pentru produse pentru 
constructii.Produsele pentru constructii  se supun cerintelor esentiale:-Resistenta Mecanica si 
Stabilitate -Securitate in caz de  Incendiu-Higena ,Sanatate si Mediu inconjurator-Economie de 
Energie si Retinerea Caldurii. 
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