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                                                                 PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

                                Evaluarea confortului termic interior si performantei energetice  

 
                         1.In Uniunea Europeana -27 
 

      Sectorul clădirilor are o pondere semnificativa in cel rezidential (denumit si  locativ sau locuinte-70%) şi este completat cu 
30% in terŃiar (clădiri comerciale,sanatate,scoli,sport  şi administrative). Odata cu accelerarea Dezvoltarii durabile cererea de 
energie în sectorul rezidenŃial şi terŃiar a cunoscut o continuă creştere: 

-în anul 2000 consumul final de energie al sectorului clădiri, înregistra peste 40% din consumul final de energie (aproximativ 
400Mtep), situându-se pe primul loc, înaintea transportului şi industriei; 

- prognoza indică o creştere continuă a cererii de energie în clădiri, cu aproximativ 20% până în 2020 şi cu peste 30% până în 2030, 
acest sector devenind cel mai important consumator de energie al acestui  secol.  

  Cererea de energie pentru Locuinte este estimata a creste cu 29% intre 2000 si 2030 [1] si reliefat in tabelul 1: 
-prin cresterea numarului de locuinte cu 25% dupa 2030, urmarind nivelul demografic si schimbarile de locuit catre micile locuinte ; 



-o anumita saturare pentru incalzire ,conduce la cresterea utilizarii dispozitivelor electrice si aer conditionat si a cererii de 
electricitate(+83%). 
 
Tabelul 1 Consum final de energie in Sectorul tertiar 
 

Anul  Consum in Mtep 
1990 262,5 
2000 275 
2010 312,5 
2020 337,5 
2030 350 

 
   O sinteza a repartiŃiei consumurilor de energie [2] evidentiaza ponderea consumurilor energetice în bilanŃul anual pentru un 
apartament mediu din România –tabelul 2 : denota ca este asemănător cu cel înregistrat pentru o locuinŃă în EU-25, dar  consumul 
total de energie este larg diferentiat: Romania-350 [kWh/m2an]  ,UE-220 , deziderat in Cladiri inteligente-70 !.    
 
Tabelul 2 Structura consumurilor enegetice in sectorul cladiri in Uniunea Europeana  
si Romania (pentru un apartament mediu construit intre anii 1970-1985) 
 
Consum 
energetic 
% 

Incalz
ire 
spatii  

Gatit Aparate 
electrocas
nice 

Racire Iluminat Gaz 
natural 

Incalzire 
apa 

UE 
1.Rezidential 
2.Tertiar 

 
57 
52 

 
7 
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Romania 55    14 10 21(720 
mil.mc/an) 

 
Consumul energetic si  de combustibili,inclusiv emisii   este evidentiat in tabelul 3-4-[1]:65% din necesarul de energie al 
clădirilor este obŃinut prin arderea combustibililor convenŃionali (40% gaz natural, 22% petrol, 3% combustibil solid), 25% prin 
utilizarea electricităŃii şi 10% din surse regenerabile [2]. Prin arderea combustibililor fosili se emit noxe de CO2  care maresc 
poluarea ,cea din sectorul cladiri fiind de  21% din emisiile totale de CO2 rezultate prin arderea combustibililor convenŃionali. 
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Tabelul 3 Consumul energetic si  de combustibili in 2004  
 
Tip combustibil Sector 
Petrol-37% 1.Transport-56% 

2.Petrochimie-15% 
3.Consumatori finali-23%(industrie,servicii si locuinte) 
4.Incalzire termica zonala si CHP-6% 

Gas natural-24% 1.Generare energie-29% 
2.Tertiar-29% 
3.Industrie-25% 
4.Alti consumatori finali-13%( rol minor in transport) 

Total consum 1.Transport-30% 
2.Industrie-28% 
3.Tertiar-27% 
4.Servicii-11% 
5.Agricultura-4% 

 
Tabelul 4 Emisiile CO2 în funcŃie de combustibil şi sector economic (UE 1990) 

 



 Gaz 
natural 
[[[[t*106]]]] 

Petrol 
[[[[t*106]]]] 

Combustibili 
solizi [[[[t*106]]]] 

Total 
[[[[t*106]]]] 

Procente 
[[[[%]]]] 

Producere 
energie 

150 120 630 900 29,5 

Industrie 180 140 190 510 16,6 
Transport 
rutier 

0 840 0 840 27,4 

Clădiri 300 300 40 640 21,0 
Alte 

sectoare 
30 140 0 170 5,5 

Total 660 1540 860 3060 100 
 
       

  
Source:www.energie-cites.eu 
 
 
 
 

                      2.In Romania 
 

In vederea analizei performantelor energetice ale cladirilor trebuiesc analizate comportamentul termotehnic al 
elementelor de constructie-tabelele 5,6 si 7  si contributia instalatiilor la realizarea confortului interior-tabelul 8 si 
figura 1 [3].  Studiul [2] considera ca in Romania  este reala „o slaba performanŃă energetică a clădirilor datorita gradului de 
izolare necorespunzător al elementelor de construcŃie şi din randamentul scăzut al sistemelor de preparare, furnizare şi utilizare a 
energiei termice”.  



       a.Performanta energetica a cladirii (PEC)  
 
 Este energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitailor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati 
care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Se determina conform 
unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare 
izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici 
exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul 
interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.  
 
Cerinte de performanta- Niveluri de performanta termica,energetica si de permeabilitate la aer pentru elementele 
anvelopei si pentru cladire-tip,noua,existenta in reabilitare/modernizare 
 
Rezistenta-R/transmitanta-U termica corectata minima 
admisibila/normata/de referinta 

Conditii de igiena si confort termic in spatii locuite/ocupate 
Cladiri noi-R este normata astfel: 
- confort higrotermic-limitare  O=diferente temperaturi aer 
interior si cea superficiala interioara/incapere sau element 
-termoenergetic-valori minime R 

Rezistenta/transmitanta termica corectata minima 
admisibila/normata/de referinta 

Conditii de economie de energie 

Temperaturi superficiale minime Evitare risc de condens pe suprafata interioara 
Debite minime Aer proaspat 
 
Valori de calcul si normate pentru o Cladire Inteligenta Energetic si Sanatoasa 
 
-Rezistenta termica necesara pentru confort 
higrotermic –Rnec: 
-Conditie-R corectata/element vitrat si incapere 
neincalzita sau mai putin, cu sobe  >Rnec 
[mpK/W] 

Rnec pentru element vitrat 
Grupa cladire Tamplarie ext. Luminatoare Pereti ext. vitrati 
I 0,39 0,32 0,32 
II 0,32 0,29 0,29 
III 0,29 0,26 0,26 
IV 0,26 0,23 0,23  

Transmitanta termica corectata pentru confort 
igenico-sanitar [W/mpK]-Unec=1/Rnec; 

Conditie- Unec>U 

Criteriu de economie de energie in exploatare: 
-Rezistenta termica corectata 
minima,admisibila,la cladiri noi -Rmin 

Conditie-R>Rmin 
Conditie-U<Umax 
Valori Rmin si Umax ale elementelor de constructie,pe ansamblul 



-Transmitanta termica corectata maxima-
Umax=1/Rmin [W/mpK] 

cladirii de locuit 
Element Rmin -

noi 
Rmin-
reabiliteaza 

Umax -noi Umax-
reabiliteaza 

Perete ext. 1,50 1,40 0,67 0,71 
Tamplarie ext. 0,55 0,40 1,80 2,50 
Planseu terasa 3,50 3,00 0,29 0,33  

Temperaturi superficiale normate-O Sa nu apara fenomenul de condens pe suprafata interioara element-
Omin>O punct de roua(locuinta este de 12°C-valori Omin sunt in 
functie de : 

-indicatori globali de confort termic PMV si PPD-senzatia termica 
a omului Parametrii de climat interior(mediu);inbracaminte si 
activitate:este definita de indicii 
PMV-votul mediu 
previzibil 

Opinia medie grup persoane pe 7 
nivele 
Nivel  Senzatia 

resimtita 
+3 foarte cald  
+2 
+1 

cald 
caldut 

0 neutru 
-1 racoros 
-2 rece 
-3 foarte rece  

PPD Procentul previzibil de 
nemultumiti 

 
-indicatori discomfort local(temperatur paroseala,variatie pe 
verticala temp. aer,asimetria temp.radiante). 
Valoare O punct de roua la grad de evaluare aer interior- Umiditate 
si tempratura in °C: 

Umiditate 
relativa-% 

12°C 16°C 20°C 22°C 

100 +12 +16 +20 +22 



80 +8,7 +12,5 +16,5 +18,4 
60 +4,5 +8,2 +12 +12 
40 -1,0 +2,4 +6,0 +7,8 
25 -6,6 -3,5 -0,5 +1,1  

 
 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
 

    Metode simplificate de calcul PEC 

Variatia 
temp.interioare in 
spatii 
locuite/ocupate 
fara climatizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina prin:variatia in timp a temperatura aer si a elementelor de constructie interioare 

Impuneri: 

-temperatura exterioara- martie,mai,iunie(urban,zona de campie,latitudine de 45°N-
temp.interioara de confort termic vara este de 26 °C) 

-parametrii climatici- intensitatea radiatei solare in zile senine in martie,mai,iunie; 

1.Temperatura exterioara in luna 

Ora Martie  Mai Iulie 

1 4,8 16,8 21,8 

7 4,5 16,5 21,5 

13 14,5 26,5 31,5 

19 11,6 23,6 28,6 

24 5,5 17,5 22,5 

 

2.Intensitatea radiatei solare-[W/mp] 

Ora Totala-E Totala-
SE 

Totala-S Totala-
SV 

Totala-V Globala Difuza-
vertical 

Difuza-
orizontal 

8 

a. 

 

481,65 

 

488,45 

 

196,05 

 

32 

 

32 

 

199,15 

 

32 

 

64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

c. 

540,25 

540,25 

449,3 

449,3 

86,35 

86,35 

32 

51,5 

51,5 

51,5 

426,85 

426,85 

51,5 

51,5 

103 

103 

13 

a. 

b. 

c. 

 

55 

73 

73 

 

232,65 

122,3 

122,3 

 

582,85 

373,9 

373,9 

 

559,05 

577,05 

577,05 

 

177,4 

195,4 

195,4 

 

546,9 

750,35 

750,35 

 

55 

73 

73 

 

110 

146 

146 

16 

a. 

b. 

c. 

 

32 

51,5 

51,5 

 

32 

51,5 

51,5 

 

196,05 

86,35 

86,35 

 

488,45 

507,95 

507,95 

 

481,65 

540,25 

540,25 

 

199,15 

426,85 

426,85 

 

32 

51,5 

51,5 

 

64 

103 

103 

Indice:a.-martie;b.-mai;c.-iulie 

3.Determinare aporturi interioare de caldura-ca valoare medie zilnica  

-Flux termic emis de o persoana adulta [W] in activitate si existenta 

Somn 65 

Repaus -lungit 74 

Repaus-pe scaun 93 

Sedentar-birou,adiere cursuri 112 

Normal in picioare-vanzare,receptie 140 

In picioare si concentrare-conferentiari,doctori 158 

In picioare si efort fizic: 

-bucatarie; 

-curatenie; 

-restaurant; 

-spalat manual-lucruri usoare; 

 

186 

167 

233 

233 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spalat –lucruri grele; 

-transport greutati-30-50 kg 

279 

372 

Sportiv si munca foarte grea 279-420 

 

-Locuinte-valoare tipica de 65xNp(numar mediu normalizat de persoane); 

                -utilizare apa calda-20+15Np; 

                -preparare hrana-100W/apartament; 

-Activitati casnice  

Radio si TV 35W 

Frigider 40 

Congelator 90 

Masina de spalat 20 

Fier calcat,aspirator,diverse 20 

Birou: 

Computer 

Imprimanta 

Masina scris electrica/electronica 

 

210 

1500 

45/90 

 

-Iluminat din aparatament-valoare  

medie-45W(familie cu un copil)-  

Fara copii 

-mic-<50mp; 

-mediu-50-100mp; 

-mare->100mp 

W 

15 

30 

45 



 

 

 

 

 

Cu copii:plus  15 
 

Necesar de frig in 
spatiu ocupat 

Suma: 

1. Necesar sensibil de frig-functie de arie elemente/arie locuibila/volum liber aer/rata de 
ventilare/temp.int de confort-temp.exterioara/degajari sensibile de caldura libera/luna sezon; 

2.Necesar latent de frig- functie de numar persoane si volum de vapori apa care se degaja. 

Necesar de caldura 
anual normal de 
incalzire[kWh/an] 

Ipoteze:transfer de caldura prin elemente;calcul-luna si zi;influenta radiatie solara si activitate 
umana;zona principala-unde se desfasoara activitate proprie 

1.Incalzire continua:caracterizare prin coeficienti de corectie,rata de ventilare,durata in zile; 

2.Incalzire discontinua:cladiri cu program de ocupare  discontinuu- caracterizare prin coeficienti 
de corectie necesar de caldura, 

Necesar de caldura 
anual normal de 
preparare apa 
calda [kWh/an] 

1.Cladiri de locuit-proceduri: 

-fara contor general/scara si racordate la sistem centralizat-se determina pierderile interne de 
apa /5-10 zile si 1-5 noaptea; 

-pierderi pe coloane de distributie din subsol; 

-cu contor general/scara-se determina eficienta energetica a instalatiei; 

-centrala proprie-pe gaz natural(functie de pierderi de apa ,consum gaz/perioada si sezon,) sau 
combustibil lichid(idem si conform factura); 

2.Cladiri cu alta destinatie- proceduri prin facturi si pierderi; 

3.Determinare pierderi prin manta boiler-montat in subsol sau spatiu locuit 

           

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 

 
 



 
         b. Evaluarea izolarii si comportamentului termic al anvelopei  
 
Performanta termotehnica obtinuta ,in urma si normarii neadecvate a valorii minime a  rezistentei termice R(mpK/W) 
ale elementelor componente ale anvelopei in perioada 1950-1985 sau 1986-1990 (interzis polistirenul celular) 
,reliefeaza [4]: rezistenŃă şi stabilitate,siguranŃă în exploatare,siguranŃă la foc,igiena, sănătatea oamenilor, refacerea 
şi protecŃia mediului,izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie,protecŃia împotriva zgomotului este direct 
realizat  de protectia termica impusa si realizata pentru confort termic!. Astfel, inca din  faza de reglementare, proiectare 
sau reabilitare termica a cladirilor trebuiesc armonizate valorile necesare conform  situatiei  reale a elementelor de 
constructie: 
 
-diversitatea, in timp,a materialului de constructie al peretilor exteriori ,pe tipuri de cladiri,numar de camere si 
suprafata( datele din tab.5 pentru cladiri de locuit, prioritatea nationala, reliefeaza procentul nedorit al unor materiale 
neperformante energetic-paianta,lemn si apoi beton, la fluxuri de caldura,vapori de apa si aer); 
-rezistenta termica specifica si echilibru (ce cuantifica fluxul de caldura iarna-vara cu  numarul lui de punti termice si umiditatea 
straturilor din elemente prin transferul de vapori de apa) a prezentat valori minime  diferite in timp ca normare sau dupa 
(re)constructia activelor-tab.6 ( pentru a asigura stratul de termoizolatie consistent la exterior si nivelul barierei de vapori spre 
zona interioara); pentru asigurarea temperaturilor necesare ale aerului interior si pe fata interioara a elementului(diferenta de 
maximum 2,5-4,4 grade C), evitarea condensului vaporilor de apa si in straturi ,asigurare stabilitate termica iarna-vara;90% 
din blocurile de locuinte construite inainte de 1990 ,pe baza actelor de reglementare cu valori impuse neadaptate ale R, sunt 
proiecte tipizate si trebuiesc reabilitate termic si modernizate termotehnic;  
- coeficientul global de izolare termică-G(W/mcK), care caracterizeaza performanŃele termice iarna ale clădirii sau părŃi din ea 
pentru a stabili configuraŃia(cu pierderi diverse de caldura), procentul de vitrare(pentru igena ,necesar a introduce aer proaspat,dar 
incalzit), factorul de compactitate  şi alcătuirea anvelopei pentru cost beneficiu al incalzirii , trebuie reglementat cu  cerintele 
minime pentru noi cladiri  si renovari importante pentru calculul Coeficientului de Performanta Energetica (EPC) din EU-25. 
 -evaluarea normativa,proiectare sau in  modernizare trebuia sau trebuie sa aplice urmatoarele deziderate-legislatia in 
domeniu :anul construirii (anul recepŃiei clădirii),având prioritate cele cu o vechime mai mare; proiectul după care a fost executată 
clădirea şi soluŃia constructivă, având prioritate cele construite după proiecte-tip în soluŃia constructivă cu panouri mari; starea 
tehnică a clădirii, din punct de vedere al cerinŃei de rezistenŃă şi stabilitate, având prioritate cele care nu necesită lucrări de 
consolidare;  zona climatică, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind în: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice 
stabilite prin reglementările tehnice în vigoare;  regimul de înălŃime al clădirii, având prioritate cele cu mai multe niveluri;  numărul 
de apartamente, având prioritate cele cu număr mai mare de apartamente; suprafaŃa desfăşurată, având prioritate cele cu suprafaŃă 
desfăşurată mai mare; modul de înregistrare (contorizat/pauşal) şi consumul de energie termică din ultimul an calendaristic pentru 
încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră, având prioritate cele contorizate şi cele cu consum mare de agent termic înregistrat în 
ultimul an calendaristic;existenŃa unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăŃii oamenilor (igrasie, mucegai etc.); 



densitatea populaŃiei din zona de amplasare, având prioritate cele amplasate în zone dens populate; pierderile termice ale clădirii, 
având prioritate cele cu pierderi mai mari.  
 
 Principalele sisteme constructive utilizate pentru clădirile existente au fost cu predilectie de înălŃime de 5 niveluri(15-25 % si cu  9 
niveluri)-tabelul 5:  

-prefabricate integral, cu 5 niveluri prioritar si  pana 9 niveluri; 

-structura mixtă, cu cadre şi pereŃi structurali din beton armat, având pereŃii exteriori din zidărie de BCA sau cu panouri 
prefabricate de faŃadă, cu 5 -9 niveluri; 

-pereŃi din beton armat, prin cofraje glisante şi cu structura de rezistenŃă din cadre de beton armat monolit cu spatii comerciale la 
parter; 

-zidărie de cărămida cu  2-4 niveluri. 

 
Tabelul 5 Cladiri de locuit dupa tipul cladirii si materialul de constructie  
              al peretilor exteriori ,pe medii in %  
 
Numar 
 

Beton 
armat  
  (1) 

-Zidarie din 
caramida 
-Beton (2) si        
Lemn      

Lemn 
barne,bile 

Paianta,chirpici,alte 
materiale(pfl,valatu
ci) 

Total 
4.819.104 cu: 
a.Locuinte -
8.071.912 
b.Suprafata 
camere-mp 
303.300.454 

3,34% 
 
a. 31,5 
 
b.29,89 

-15,87%          
-25,91% 
a.-18,48              
-16,69 
b.-21,01               
-18,15 

13,81% 
 
a.8,45     
 
b.7,72 

41,03% 

 

a.24,84             
 
b.23,21 

Cu o locuinta 
4.605.412 

2,16 -15,09                  
-26,11 

14,18 42,43 

Cel putin 2 
locuinte 
129.893 

3,41 -34,94                  
-34,22 

9,56 17,84 

Tip bloc   83.799 
 
a.Locuinte 
3.102.027 

68,53 
 
a.78,22 
 

-27,27                  
-2.08 
a.-21,09                 
-0,65 

0,1 
 
a.0,01 
 

- 
 
- 
 



b.Suprafata 
camere-mp 
108.076.467 

b.78,48 b.-20,75                 
-0,74 

 b.0,01 - 

Notificare: 
(1)-Beton armat ,prefabricate din beton sau schelet din beton armat 
(2)- Beton (grinzi metalice)    
                 
Tabelul 6 RezistenŃe termice minime reglementate si medii finale [m2K/W]  

              ale elementelor de  construcŃie componente anvelopei  

Nr.  

crt 

Element de construcŃie Media valori 
proiectate până 
la01.01.1998(a) 

Proiectate 
după 
01.01.1998(b) 

1. PereŃi exteriori (exclusiv suprafeŃele 
vitrate, inclusiv pereŃii adiacenŃi 
rosturilor deschise) 

0.88 1,40 

2. Tâmplărie exterioară 0,39 0,50 

3. Planşee peste ultimul nivel, sub terase 
sau poduri 

1,10 3,00 

4. Planşee peste subsoluri neâncălzite şi 
pivniŃe 

0,81 1,65 

5. PereŃi adiacenŃi rosturilor închise 0,90 1,10 

6. Planşee care delimitează clădirea de 
exterior, la partea inferioară 
bowindouri, ganguri de trecere, etc.) 

3,00 4,50 

7. Placi pe sol (peste CTS) 3,00 4,50 

8. Placi la partea inferioară a 
demisolurilor sau a subsolurilor 
încălzite (sub CTS) 

4,20 4,80 

9. PereŃi exteriori, (sub CTS), la 
demisolurile saula subsolurile încălzite 

2,00 2,40 



10. Evaluare obtinuta  a Rezistentei 
medii a anvelopei R [mpK/W] in 
fondul de cladiri colective 

<1960:0,60-0,65 

1960-1985:0,60-
0,70    

1985-1996:0,90-
0,95                                                

1996-2002: 
1,75                          

Notificare: (a)- conform STAS 6472-61,6472-75,6472-84 si NP15-87( pentru reducerea consumurilor in locuinte si prin care s-au 
stabilit pentru prima data valori minime ale Rezistentei). 

                  (b)-conform C 1O7/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit 
 

  
Source:www.pompedecaldura.ro 
 
Tabelul 7  Valoarea  coeficientului global G de izolare termica (W/mcK)  
 
Perioada 1950-

1985 
          1986-1998 1998-present 

Valoare 
medie 

1,2 0,8 0,55 

Caracterizare Dublu  
fata  
de 

Imbunatatire prin creşterea 
rezistenŃelor termice ale 
elementelor de construcŃie 

Valoare mai exigenta  în 
funcŃie de caracteristicile 
de izolare termica a 



prezent  opace, diferenŃiat pe trei zone 
climatice. 

construcŃiei şi zona de 
amplasare.  

 
             c. Evaluarea instalaŃiilor de încălzire şi ventilare pentru asigurarea confortului termic interior 

„Prin arderea combustibililor convenŃionali (90% din locuinŃele individuale se încălzesc cu sobe) se obtine  căldura si apa calda 
necesara ,dar   înregistrează valorile cele mai mari din Europa, raportat la un apartament convenŃional situat într-o zonă climatică 
având temperatura exterioară de –15oC şi temperatura interioară de +20oC(si considerată constantă).Datorită protecŃiei termice 
scăzute a clădirilor(necompensare pierderi de caldura prin anvelopa si a debitului de aer rece care patrunde) rezistenŃa termică 
medie şi consumul de combustibil convenŃional pentru un apartament mediu de trei camere au valori total diferite: 
 
-Romania-1,00 mp.K/W ,respectiv 1756 kg.c.c./ap/an( adica 4-5 mil.tep/an in mediu urban si 2-3 mil.tep/an in rural) ,o consecinta 
fiind o debransare masiva din sectorul centralizat de alimentare cu caldura dupa anul 2002;  
-Scandinavia-3,4 mp.K/W si 570 kg.c.c./ap/an(cu 70% mai mic)” [2]. 
 
    Asigurarea confortului termic şi menŃinerea calităŃii aerului interior trebuie realizata cinform normele igienico-sanitare  si 
este dezideratul necesar de reglementare si realizare  [2] : 

-mentinerea uniforma a  temperaturii aerului interior -prin introducerea unei sarcini termice controlate,functie de destinatia incaperii 
si anotimp prin compensarea pierderilor  de căldură ;  

-calitatea aerului interior, pentru clădiri de locuit, se consideră un că număr de 0,5 – 1,2 schimburi de aer pe oră, pentru ventilare 
naturală neorganizată (infiltraŃii) sau  3 – 5 sch./oră, pentru ventilarea naturală organizată (deschideri amplasate la o anumita 
înălŃime pe faŃadele clădirii), sunt suficiente pentru diminuarea concentraŃiilor de poluanŃi interiori până la valorile normate. 

  
Tabelul 8  Individualizarea si starea actuala a  instalaŃiilor pentru sectorul cladiri racordate  

               la un sistem colectiv(princentrala de zona sau imobil) sau individual (centralizat sau local  

               prin sobe) de  incalzire ,apa calda sau aer cald 

Tip  Contributie si caracterizare  Imperfectiuni tehnologice si functionare  

Incălzire 
interioara 

1.instalaŃii cu corpuri statice (radiatoare, 
convectoare, convector-radiatoare), alimentate cu 
apă caldă cu parametrii td/tî = 90/70oC; 
recomandat a fi amplasate pe pereŃii exteriori sub 
ferestrele exterioare pentru a compensa efectul de 
radiaŃie rece al ferestrelor şi infiltraŃia aerului 

a.corpurile de încălzire 
-blocarea armăturilor de închidere şi reglaj; 
-acumularea pungilor de aer; 
-nespalate/curatate in  putin  in 3 ani se depun  
impurităŃi şi nămol; 
-dezechilibrare locala prin atasare de noi elementi şi  



exterior; în mare parte, se realizeaza prin 
circulaŃia curenŃilor de convecŃie; 
2.radiaŃie de pardoseală sau de plafon ,prin: 
instalaŃii cu panouri radiante de tavan sau de 
pardoseală, alimentate cu apă caldă cu limitare a 
parametrilor( scăzuŃi, maxim 55oC); 

3.instalaŃii cu aer cald. 

branşamente; 
b..coloanele de incalzire  
-nu au armaturi de separare si golire  functionale; 
-deteriorarea izolaŃiei termice; 
c.dezechilibrare hidraulică datorită debranşărilor; 
d.lipsa robinetilor termostatici si a  contorizării 
individuale pentru  consumurile de energie termică 

Mod de 
alimentare 

cu caldura 

1.centralizate,fără contorizare individuală 
(marea majoritate a blocurilor de locuinŃe); 
2.individuale, cu sau fără contorizare. 

1.reŃeaua de transport a agentului termic: 
-pierderi prin armături sau îmbinări şi la avarii; 
-degradarea izolării termice a conductelor; 
-inundarea canalelor termice; 
2.modificările la consumatori şi sursei au dezechilibrat 
hidraulic  sistemul; 

Sursa de 
alimentare 
cu caldura 

1.punct termic PT, alimentat de la sistemul de 
termoficare; 
2.centrală termică CT, de cvartal, bloc, scară, 
individuală; 
3.surse regenerabile de energie (pompe de 
căldură, geotermală, solară). 

1.neconcordanŃă între necesarul de energie termică al 
consumatorilor şi capacitatea sursei de căldură; 
2.necorelare intre necesarul de  temperatura al agentului 
termic în funcŃie de variaŃia temperaturii exterioare; 
3.lipsa aparatelor de măsură şi control 
(manometre,termometre,debitmetre);contoare generale 
si locale; 
4.randamente scazute ale cazanelor,schimbătoare de 
căldură si  pompe  

Apa calda 
de consum 

Schimbătoare de căldură 
 

1.pierderi datorită armăturilor din retea si din locuinta; 
2.deteriorarea izolaŃiei termice si coroziunea 
conductelor; 
3.lipsa conductei de recirculare a apei calde de consum si  
a contoarelor  

 

                                                     
Tabelul 9 Cladiri de locuit dupa tipul cladirii si dotarea cu racorduri si instalatii , 
              pe medii in % 
 
Numar Total Alim.cu 

apa 
Canalizare Racord 

retea 
Racord 
retea 

Incalzire 
centrala 



electrica gaz 
metan 

Cladiri 4.819.104 24,82% 23,33% 95,37% 16,50% 6,02% 
Locuinte 8.071.912 54,37 53,38 97,21 43.65 39,85 
Camere 20.724.194 53,05 52,04 97,85 41,34 37,02 
Gospodarii 7.288.827 55,90 54,89 98.10 45,05 40,99 
Persoane 21.271.047 54,29 53,23 97,97 42,85 38,54 
 
 
 
Figura.1 LocuinŃe după dotarea cu principalele instalaŃii  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura.2 Structura locuinŃelor după combustibilul folosit pentru gătit – 2002 
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                   3.Necesitatile climatice pentru activare sau de locuit ale unei cladiri 
 
In interactiunea Energie-Mediu-Consum energetic,adica Eficienta Energetica, este vitala micsorarea emisiei de gaze poluante 
(gaze toxice, gaze cu efect de sera), zgura, cenusa care rezulta la producerea energiei electrice si termice-[5]: 
 
-Protocolul Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu (17 decembrie 1994 - Lisabona) “ Acest 
protocol defineste principiile politicii pentru promovarea eficientei energetice ca o sursa importanta de energie si pentru reducerea, în 
consecinta, a impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului; Obiectivele acestui protocol sunt: a) promovarea politicilor 



de eficienta energetica, compatibile cu o dezvoltare durabila; b) crearea conditiilor cadru care sa-i determine pe producatori si pe 
consumatori sa utilizeze energia cât mai economic, eficient si benefic pentru mediu”; 
 
Pentru o Dezvoltare nationala si planetara durabila, sectorul Cladiri necesar Eficiente Energetic si Sanatoase creeaza un 
impact deosebit asupra mediului înconjurător si existentei umane: 
 
-prin noile constructii sau de modernizare se modifica peisajul natural si prezenta auto-reglabila a unui mediu favorabil si 
necesar; 

-prestarea activitatilor specifice in segmentul rezidential sau industrial si pentru habitat in cel tertiar afecteaza mediul ambiant 
intern şi extern lor, prin poluare directa si indirecta, respectiv confortul termic,si in costuri apreciabile ,precum si sanatatea umana. 

Acest deziderat impune CerinŃe de calitate ale unei clădiri, prin corelatie între temperatura si umiditate,conform actelor normative 
de reglementare in domeniu –tabelul 10: 
 
-rezistenŃă termica şi stabilitate la risc seismic; 

-siguranŃă în exploatare contra accidentelor si incendiu; 

-igiena sanitara pentru  metabolismul  corpului uman intr-un mediu climateric adecvat, prin imbunatatirea calitatii aerului 
exterior sau interior si limitarea emisiilor poluante; 

-izolare termică si  hidrofugă a anvelopei pentru economie de energie si costuri la schimbarile  factorilor climatici ce influenteaza 
direct sau indirect cladirea si instalatiile de alimentare sau utilitati aferente;  
-protecŃia împotriva zgomotului,elemente radioactive, electricitate statica,etc. 
 
 



 
Source:www.pompedecaldura.ro 
 
 
Confortul- termic, vizual, olfactiv, auditiv este definit de totalitatea condiŃiilor de microclimă dintr-o încăpere care determină o 
ambianŃă plăcută în care omul să se simtă bine, nefiind necesară solicitarea sistemului termoregulator al organismului. Fara 
temperaturi scazute, umiditate, igrasie, mucegai, deci cladiri bolnave, care produc disconfort (stres), dar si boli (reumatism, boli 
cardiovasculare, ale aparatului respirator)sau  scade capacitatea de munca intelectuala si de recuperare fizica si psihica. 
 

Tabelul 10  Asigurarea unui Confort unitar si global intr-o cladire sau spatiu prin o proiectare şi management 
adecvat 

 
Confort  Detalii privind influenta 
Termic 
interior 

1.Prin dezechilibrul necesitatii  de cedare mediului al intregii cantitatii de caldura umana produsa se afecteaza 
neutralitatea termica: 

-functie de izolatia termica a vestimentatiei(caracterizată de rezistenŃele termice ale elementelor 
îmbrăcăminŃii); 

-tip activitate fizica prin cantitatea de căldură cedată de corp-pentru transferul termic necesar  şi confort 
metabolic este necesara o relatie inversa intre intensitatea muncii si   temperatura aerului interior; 
-temperatura interna temperatura corespunzătoare a aerului interior(normal îmbrăcat şi fără activitate 
fizicăeste de 20 … 22oC, iarna şi 22 … 26oC, vara); 

-viteza aer –disconfort ridicat prin curenti cu cât temperatura aerului în mişcare este mai mică decât 



temperatura mediului ambiant; la necesarul de  20 … 22oC viteza aerului trebuie a fi intre 0,15 şi 0,25 m/s; 

-temperatura medie de radiaŃie este media ponderată cu suprafeŃele respective a temperaturilor pereŃilor, 
ferestrelor, plafonului, pardoselii şi corpurilor de încălzire din încăpere; de dorit să fie cât mai apropiată de cea 
a aerului interior(prin  izolare termică si adaptarea la volum a corpurilor de încălzire,adica cu suprafaŃă de 
radiaŃie cât mai mare si temperatură superficială ridicată). 
2.Disconfortul termic local-functie de curentii de aer,temperatura sol si asimetrie radiatie termica. 
Necesar instalatii complex trigenerate (energie electrica, termica si frig) la cladirile importante-spitale, 
spatii de învatamânt, administratie, banci. 

Calitate mediu 
de viata(prin 
dureri de cap, 
ameŃeală, 
somnolenŃă, 
ochi apoşi, 
respiraŃie 
greoaie sau 
chiar moarte) 
1.Aer 
atmosferic 
exterior cu 
impuritati 
2.Aer 
atmosferic 
interior cu 
impuritati 
3.Emisii 
poluante din 
procesele de 
arderi 

1.Praf este un  amestec de particule solide din procesul natural de erodare, erupŃii vulcanice, incendii sau 
activitate umană: la nivelul solului şi acoperiş; continutul mediu este functie de zona,anotimp si activitate. 
Sistemele coloidale:fumul şi ceaŃa ,obtinute prin  condensul  vaporilor de apă pe suprafaŃa unor particule 
foarte mici. 
Germenii patogeni:ca microorganisme,bacterii sau microbi, de natură animală sau vegetală diferite ca forma 
si dimensiuni;continutul  difera dupa regiune sau zonă. 

2.Praful: are concentratia mai mare in interior;de 10 ori mai mare in locuinta dacat intr-un parc.  

Germenii patogeni:densitatea mai mare;functie de plante,animale crescute şi curăŃenia interioara. 

3.Gaze si vapori prin arderea combustibililor in  activităŃi curente(gătit, curăŃire, încălzire, 
refrigerare),autoturisme,gunoi si industriale: 
-monooxidul de carbon CO este inodor, incolor şi cu efect letal:ardere incompletă a celor cu conŃinut de 
carbon;in exterior are valoare intre 30-60 mg/m3; interior si cu fum de tigari este de 50 mg/m3 . 
-dioxidul de carbon CO2:la cei convenŃionali si din conditii naturale in zona; creeaza efectul de seră şi 
schimbările climatice.  
-dioxidul de sulf SO2  este in compozitia gazelor evacuate la arderea cărbunelui şi păcurii si in zone industriale. 
-oxidul şi dioxidul de azot NOx: efect  natural în atmosferă sau  ardere incomplete;este otrăvitor. 
-hidrocarburi nearse si aldehide. 

Factori 
climatici cu 
influenta 
asupra cladirii 
si 
umana(reacŃii 

1.Temperatura aerului exterior:in patru zone climatice nationale si zilnic la orele 1,7,13 si 19. 
2.Umiditate si precipitatii:caracterizare dupa continutul de vapori de apa in aer( la 0ºC sunt 5g apa/m3; la 
20ºC  in jur de 17g apa/m3) –cu o valoare maxima,dupa  temperatura şi presiunea existenta.Dupa valoare: 

-se modifica tranzitul termic( mediul umed elimina de trei ori mai multa energie spre exterior decât unul 
uscat); 



alergice, 
astmă şi 
pneumonie)  

 

-afecteaza corpul prin schimbul de umiditate al partilor noastre umede  cu aerul; se amplifica prin fluxul de 
picaturi de apa difuzat in activitate curenta sau scurgeri  de la Ńevi, pereŃi sau acoperiş;conduce la apariŃia 
igrasiei, mucegai,rugina,cojire sau climat favorabil bacteriologic.Sistemul medical  recomanda o valoare medie 
relativa a umiditatii,tinand cont ca una scazuta   sub 30% sensibilizeaza uman pe timpul iernii-tabelul :apar 
iritari si infectii,pentru ca  aerul exterior este uscat şi pătrunde masiv ,iar instalatiile de încălzire usuca aerul. 

3.RadiaŃia solară:influenteaza comportamentul si confortul termic;iarna fatadele din zona S,SE si SV primesc 
aport si poate duce la economii de pana la 30% de caldura. 

4.Vântul:viteza creaza racirea exterioara a  cladirii si interioara;genereaza energie-in patru zone adecvate. 
Vizual Iluminatul prin inducerea unor senzaŃii pozitive în timpul activităŃii/habitatuluiprin:nivel flux luminos;nivel de 

iluminare;culoare;directionare;nivel de palpaire. 

Fonic prin 
zgomot 

Suprapunere de sunete cu  frecvenŃe şi amplitudini variabil:afecteaza  metabolismul si activitatea.  

Olfactiv Materiale de construcŃie prin substantele volatile din continutul de azbest, vată de sticlă si finisaje interioare 
si exterioare-adezivi,lacuri, vopsele. 
Mobilier prin emanatiile din Ńesături, lacuri. 

Estetic  Prin culorile interne sau externe ale  elementelor de constructii sau amenajari interioare,prin segmentul 
subconstienta umana,se creeaa un confort psihologic. 

Alte elemente -Poluarea electromagnetica – criteriu de analiza a gradului de expunere a populatiei în spatiul locuit: 
o fenomene de joasa frecventa (de conductie si de radiatie);  
o fenomene de înalta frecventa (de conductie si de radiatie);  
o fenomene de descarcari electrostatice (de conductie si de radiatie);  
-Radioactive-radon; 
-Electricitate statica. 

 
In acest mod ,printr-un climat neacceptabil ,dar real , se produc disconfort,stres, boli si se reduce capacitatea de munca fizica sau 
intelectuala a celor prezenti ,cu amplificare a nerecuperarii fizice si psihice a celor care locuiesc in aceste tip de spatii:numai 
umiditatea aerului ,detaliata ca valori in  tabelul 11, favorizeaza formarea condensului in interior sau poate creea grave 
distorsionari medicale. 
 
 
                                                          Tabelul 11 Efectul schimbării umidităŃii relative  

                                                                            asupra  organismului uman 

     Zona     



optim
ă 

Bacterii           

Viruşi           

Mucegai           

Insecte           

InfecŃii 
respiratorii 

          

Alergii, 
rinite şi 
astm 

          

ReacŃii 
chimice 

          

Ozon           

Umiditate 
[%] 

1
0 

2
0 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

1
0
0  

                                                              Sursa:www.ipconsult.ro 

O sinteza relevanta a valorilor temperaturii interioare necesare,dar si  pentru alti parametri de confort, pentru diverse încăperi ale 
unei clădiri civile sunt prezentate in tabelul 12 
 

Tabelul 12 Parametri de confort pentru clădiri civile 

Camera 
Tem
p. 

[[[[oC]]]] 

DiferenŃe 
de 

temperatură 
[[[[oC]]]] 

Umiditat
e 

relativă 
[[[[%]]]] 

Viteza 
aerului 
[[[[m/s]]]] 

Camera de 
zi 

20 

Dormitor 20 

Baie 22 

Pentru pereŃi 
< 4,5  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Bucătărie 18 

Casa 
scărilor 

18 

Birou 20 

Săli de 
clasă 

18 

Magazine 18 

 
 

Pentru terase, 
planşee sub 
pod, planşee 
pe pământ 
 < 3,5  

35 – 70  
0,15 – 
0,25 

                                                             Sursa:www.ipconsult.ro 

 

                         4.Potentialul de eficientizare energetica a cladirilor prin Programul EPBD – 
                               Energy Performance  of Buildings Buildings Directive  

 
  Directiva sustine si aplica exigentele  de izolare termica, pentru un  confort interior imbunatatit si  economie  a energiei 
consumate pentru incalzire- coeficientul global de izolare termica normat GN este de 0,55 W/m3K:potential de economisire a 
energiei pentru încalzire, apa calda, aer-conditionat sau iluminat este de 22% din consumul prezent in 2010 in EU-25; si cu o 
crestere anuala neta de 1,5% in modernizarea si reabilitarea pentru cladirile existente. 
 
  In Romania este prioritara reabilitarea termica concertata pentru blocurile de locuinte existente în mediul urban,pentru ca:  
-sistemul urban de termoficare consuma 37-49% din cel  final total de energie casnic al populatiei; 
-blocurile tipizate au o pondere de 72% din fondul de locuinte existente in mediul urban.  
 
  Legislatia si standardele ce impun valori necesare sunt relevante: 
 
An Act normativ Valori normate 
1984 NP 15 – Cerinte pentru 

cladirile noi  
Rmin  [m2K/W]- confort, evitarea riscului de condens  

1995 Legea nr.10/1995 -Confort ,Rezistenta, Protectie la incendiu, Energie,Siguranta; 
-Verificare de catre experti autorizati 

1997 C107/1..7 –Cerinte 
pentru cladiri noi  

-Corectii pentru puntile termice  
- R’min (Umax ) [m2K/W]  – confort,energie  
- coeficient global G [W/m3K] < GN 

2000 Cladiri existente  
 

NP 048 – Consumurile cladirii (încalzire, apa calda )  



2002 Legea 325- Program 
National  

-Renovari majore în blocurile de locuinte  
-Reducerea consumurilor energetice  

2003 Legea nr.211/2006  -Formarea si certificarea auditorilor 
-Partneri si contributii de  1/3 pentru investitii  în renovarile 
majore ale apartamentelor din blocurile de locuinte-Guvern ; 
Autoritati locale;Asociatiile de locatari  

2005 Legea nr.372/2005 
C107- revizuire 

Transpunerea Directivei 
Cerinte : 
- R’ > R’min(punti termice, elemente ale cladirii,cladirea)  
- G < GN (tipul cladiri,nr. de etaje, expunerea la vânt)  
-Cladiri noi  
-Renovarea si extinderea cladirilor existente  

2006–
2007 

Sprijin guvernamental 
de 14 410 000 Euro  
 

-391 391 cladiri  
-15 354 apartamente  
-17 localitati  

2007 Performanta energetica Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a 
cladirii 
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