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                                                                    PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                 Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

 
                         Masuri de reabilitare termica si modernizare energetica  
                                a cladirilor existente si instalatiilor aferente  
                                pentru o viitoare Clădire Eficientă Energetic 
 

       
    In conditii normale de locuit consumul trebuie cat mai redus prin Regulile de buna practica pentru realizarea unor 
investitii coerente de eficienta energetica ce se bazeaza pe  studii tehnice si economice adica: audituri energetice, 
studii de solutie (de pre-fezabilitate pentru investitii mai complex), studii de fezabilitate(daca solutia tehnica aleasa 
este fezabila,din pdv tehnic si economic), proiecte tehnice(furnizeaza solutiile tehnice aprofundate, planurile cele mai 
reprezentative ale instalatiei si devizul detaliat în cazul solutiei alese ) si detalii de executie(ofera detalii tehnice pentru 
diferite laturi ale investitiei, conform cu lucrari de C-M).  
 
  Cladire: ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa 
cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului higrotermic interior. 
Termenul cladire defineste atat cladirea in ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate 
pentru a fi utilizate separat.  
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     Aplicabilitatea este impusa si de 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 este de 0,55 W/m3K. Pe baza analizelor 
si masuratorilor efectuate, expertii considera prioritara reabilitarea termica concertata pentru blocurile de locuinte 
existente în mediul urban, deoarece:  
- numai pentru incalzirea si asigurarea apei calde menajere a blocurilor cuplate la sistemul urban de termoficare se 
atribuie 37-49% din consumul final total de energie al sectoru-lui populatiei din Romania.  
- blocurile tipizate au o pondere de 72% din fondul de locuinte existente in mediul urban.  
 
      Prin Auditul energetic al clădirilor existente se identifica caracteristicile termice si enegetice ale constructiei si 
instalatiilor pentru stabilirea de soluŃii tehnice si economice de reabilitare sau modernizare energetică a clădirilor 
existente şi instalaŃiilor aferente acestora de incalzire si preparare apa calda de consum(metodologic,diferit de activitatea 
de proiectare), in functie de caracteristicile  reale, in timp si de aplicare a noilor tehnologii, în scopul reducerii 
consumurilor energetice prin optimizare prin analiza economică a soluŃiilor tehnice propuse ( [1] ): 
-Indica procesele prin care se produc pierderi majore de energie si locurile în care apar acestea;  
-Evalueaza conditia tehnica a echipamentelor si proceselor;  
-Definesc un set coerent de masuri pentru reducerea consumului de energie si ajuta implicit factorii de decizie sa aleaga 
cu prioritate potentiale investitii în eficienta energetica fata de alte necesitati investitionale;  
-Pun în evidenta modalitatea optima de structurare a investitiei, luând în considerare elemente tehnice, economice si 
financiare;  
-Fundamenteaza propunerile de investitii care se adreseaza factorilor de decizie financiara ai companiei sau autoritatii 
respective, precum si potentialilor finantatori.  
 
     Dezideratul global, intensitatea energetica finala este în România de 1,6 ori mai mare decât media tarilor din UE 
,uniformitatea temperaturii interioare prin o durabila strategie unitara  de ansamblu pentru clădire-instalaŃii, astfel 
încât arhitectura, performanŃa termică a anvelopei şi alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire şi 
ventilare să realizeze confortul termic  şi calitatea necesara a  aerului, prin consumuri minime de energie.  
 
     Normativul [1] aplica legislatia in domeniu pentru categoriile existente de clădiri in vederea modernizarii 
energetice,cu durata de viata a solutiei si recuperare a investitiei prin economia realizata : 
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� metodologia este aplicabila pentru: 

-cladirile de locuit(din sector rezidential): individuale sau colective, indiferent de forma de proprietate;  
-cladirile din sectorul terŃiar: spitale, clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee), clădiri de învăŃământ 
(creşe, grădiniŃe, şcoli, licee, universităŃi), clădiri comerciale şi instituŃii publice (magazine, spaŃii comerciale, sedii de 
firme. birouri. bănci), hoteluri. 

� realizarea auditului energetic al unei clădiri contine  trei etape obligatorii  [1]-[2]: 

1.Evaluarea performantelor energetice prin determinarea consumul energetic probabil a1 clădirii în condiŃii 
normale de habitat sau lucru, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcŃie-instalaŃie de încălzire şi preparare a 
apei calde de consum(se realizează prin expertiza termică şi energetică a clădirii); 

2.Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienŃei economice a acestora; 
        3.Întocmirea raportului de audit energetic-document tehnic ce descrie modul de efectuare 
audit,principalele caracteristici termice si energetice,masuri propuse si concluzii la masuri eficiente 
economic. 
 
     Pentru exemplificare in detaliu,conform legislatiei in domeniu, pentru  reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit multietajate sunt cuprinse următoarele etape de intervenŃie:  
   a) expertizarea energetică şi emiterea certificatului de performanta energetica;  
   b) proiectarea - studiul de fezabilitate (auditul energetic), proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuŃie şi 
recepŃia acestora;  
   c) executarea şi recepŃia lucrărilor de reabilitare termic. 
 
Parametrii de climat 
exterior 

Temperatura aer exterior(1-data de termometrul uscat-[WMO]) si exterioara de proiectare pentru 
iarna(2-aer exterior cu o anumita perioada de revenire) -in °C;4 zone climatice din harta: 
-I    cu -12°C 
-II   cu -15°C 
-III  cu -18°C 
-IV    cu -21°C 
Umiditate relativa aer exterior-in %-raport presiune vapori de apa din aerul umed si cea de saturatie 
vapori; 
Intensitatea radiatei solare –in W/m²-este fluxul radiant pe suprafata generat prin receptarea radiatei 
solare pe un plan inclinat si orientat oarecare;tip-totala,directa,difuza,reflectata si globala; 
Viteza vantului de referinta-in m/s-masurata la 10 m deasupra sol ,in camp deschis,fara obstacole in 
jur,medie a celor instantanee in perioade de 10 min-1 ora. 
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Conceptia 
constructiv-
arhitecturala,generala 
si de detaliu care 
influenteaza 
performantele 
energetice 

1.Clasificare cladire dupa pozitia in mediul construit:  
a.amplasament(acces,vecinatati,insorire/umbrire,expunere la vant,conditionari de la peisaj)-necesara in 
zona preponderant antropizata(structura istoric constituita) sau antropizata(evidentia aspecte ecologice 
sau cu geosistem natural sau plan dezvoltare). 
Orientare pentru reducere de 50% necesar caldura prin izolare higrotermica optima: 
-configurare spatial-volumetric-utilizare toate oportunitati solar pasive pentru incalzire,racire si 
luminare naturala;limitare suprafete ocupate de parcaje si drumuri de acces;proiectare solar pasiva; 
-dupa puncte cardinale-luminare naturala,castig maxin de energie solara si in sistem pasiv,controlata 
insorirea nedorita;reduce pierderi de caldura datorate infiltratiilor de aer;ventilare naturala; 
-utilizare vegetatie nativa pentru-conservare apa,reducere pesticide si mortalitate plante,cost mic de 
intretinere,selectare pozitie copaci;umbrire de minim 30% a suprafetei pentru parcaje,pietonala sau locuri 
de odihna;utilizare materiale si culori reflectante pe minim 30% suprafata  
b.orientare dupa puncte cardinale si vant dominant(exemplu:in zona temperat continentala,axul 
lung al cladirii orientat Est-Vest): 
-luminare naturala-proiectare de luminatoare,geometrie ferestre,sistem de redirectionare,atrium,curti 
interioare; 
-dispozitiv de umbrire-copertine pe fatada spre Sud;lamele verticale reglabile spre Est si Vest;vegetatie 
pentru reducere stralucire si supraincalzire; 
 
-sisteme de tamplarie sau montate pe tavan-de deflectare a luminii/tavane reflectorizante-lumina sa 
patrunda in adancimea spatiului; 
-selectare geamuri dupa factorul de transmisie luminoasa; 
-senzori de control dupa vreme(cantitatea de lumina); 
Concepte practice-Bucataria fara orientare Vest;laboratoare spre Nord;birouri –introducere 
atriumuri la cladiri compacte;asigurata ventilarea si noaptea in sezon cald;testare machete 
cladiri in tunelul de vant sau prin tehnologie computerizata de simulare miscari aer in 
interior(nefavorabil efecte tip Wise,Venturi,de piramida,incinta,de canal);copacii produc racire 
prin evaporare vara,dar ajuta psihologic(coroana bogata dau umbra-ajuta la control pasiv al 
umbririi) 
c.pozitie fata de vecinatati(cladiri,obstacole naturale) 
 
2.Influenta termica si de iluminat natural : 
-control insolare-umbrire vara si insorire iarna-pentru echilibrare heliotermica (vara-iarna)-
conform indicelui de forma/amplasare geografica; 
-rezolvari volumetrice particulare-cladiri tip U,L,H,Y aportul maxim anual de energie solar pe 
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suprafata de fereastra orientata Sud-Sud-Est la 18 grade spre Est fata de axa Nord-Sud este de 255,9 
kWh/mp ,spre Vest de 88,9 si Est de 42,9; 
-forma compacta –pt confort trebuie raport intre lungimea si latimea in plan a suprafetei construite de 
1:1.6;exista un raport limita de 1:2,4 dintre  laturile dreptunghiului ipotetic ce delimiteaza aria construita 
pentru a deveni eficient prin schimbarea de directie S-E; 
-Performanta termica(ex.-suprafata de fereastra orientate spre Sud si masa termica care 
stocheaza caldura pe timpul zilei si o cedeaza spatiului functional pe timpul noptii) se 
realizeaza prin:controlul marimii golurilor,geometria ferestrelor,tipul de etanseizare al tamplariilor si 
cresterea performantelor acestora,selectare tipuri de geamuri,utilizare sisteme de umbrire,optimizare 
lumina naturala,reducere pierderi;optimizarea izolarii termice;utilizare calitate masa termica a anvelopei 
cu integritate a ei;trebuie racire adiabetica a anvelopei in system pasiv-tehnologii prin oglinzi de 
apa;stocaj termic;orientare spatii-Nord,Nord-Est si Nord-Vest(vestibule,bai,casa 
scarii,coridoare sau polivalente),terase spre Sud sunt spatii versatile sau convertibile(inclusive 
poduri/mansarde cu invelitoare termica). 
-Intranduri,iesinduri,balcoane,cornise,ancadramente-aport caloric de la Soare iarna-spatiu spre Sud 
si apreciere logii,balcoane,copertine-consultare harta insorire(altitudine si azimut Soare);obloane si 
jaluzele salveaza 10% din energie; 
 
3.Utilizare resurse locale-materiale din deseuri sau reciclabile,din RES,nepoluante,viata de 
minim 50 ani; 
 
4.Iluminat natural –inclusiv control de corectie prin  cel artificial asigura economie de energie electrica 
de 30-70%;factori de arhitectura de calcul- 
-orientare fata de punctele cardinale-studiu conform caracteristicilor-Sud(aport de radiatie luminoasa 
si termica;elemente orizontale pt. protectie solara,orientare sisteme pasive);Nord(aport de radiatie 
luminoasa nu si termica),Est si  Vest(unghiuri variate soare-protectie solara mai greu de realizat) 
-marime,pozitie,caracteristici ferestre-iluminat lateral(suprafata vitrata este inclusa in 
fatada),zenital(se afla la la partea superioara a unui spatiu interior),global(complexe tip sera); 
-raport arie ferestre si pardoseala incapere R-valori minimale- 
 
Locuinte 
-locuit 
-alte incaperi 
-scari 

R 
1/6…1/8 
1/8…1/10 
1/10…1/14 
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Lucru 
-birou,laborator,cabinet medical 
-cercetare 

 
1/5…1/7 
1/3…1/4 

Invatamant-sali de clasa 1/3…1/4 
Publice 1/6…1/10 
Sport-gimnastica 1/6…1/10 
Restaurante-masa 1/6…1/8 
Hotel-camere,sali comune 1/6…1/8 
 
-efecte de reflexie-de la mediu exterior neconstruit(vegatatie,dalaje,trotuar,fantani),fatade constructii 
invecinate(finisaj si elemente reflectante),protectie solara realizata la exterior; 
-distributia luminii controlata prin plan urbanistic(studiu pt regim de inaltime,latime 
strada,uniformitate lumina fara orbire); 
-tehnolgii contemporane de captare si control-tuburi de lumina,system de captare cu 
heliostat,elemente optice holografice,ferestre cu pelicula de cristale de  polimeri; 
-finisaj suprafete interioare-pereti,pardoseala,mobilier-ce devin suprafete reflectante cu culoare si 
textura prin coeficient de reflexie -C – 
Zugraveala alba-noua C-0,80 
Vopsitorie lac alb lucios 0,72…0,80 
Sticla de geam transparent 0,10 
Tencuiala ipsos 0,40…0,45 
Hartie desen alba 0,80…0,85 
Tigla noua 0,25…0,35 
Lemn de artar 0,40…0,50 
Nisip 0,21 
Pamant 0,08…0,20 
Zapada 0,80 
Catifea neagra 0,0032…0,008  

Regimuri de utilizare-
clasificare cladiri 

1.Regim de ocupare: 
-ocupare continua-temperatura interioara nu trebuia sa scada intre ora 0-ora 7 cu mai mult de 7 °C sub 
valoarea normala de exploatare; 
-ocupare discontinua-abatere de mai mare de 7 °C de 10 ore/zi,din care 5 in intervalul ora 0-ora 7; 
2.Instalatii de incalzire-continua si intermitenta 
3.Inertia termica-mica(sub 149 kg/mp),medie(150-399 kg/mp),mare(peste 400 kg/mp); 
4.Corelari intre regim de ocupare si inertia termica-categoria: 
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-1-continua si discontinua de clasa de inertie termica mare; 
-2- discontinua si  clasa de inertie termica medie sau mica. 

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
     Intr-o strategie nationala coerenta si necesara pentru o dezvoltare durabila cu evaluarea performantelor 
energetice ale cladirilor ,criteriile tehnice pe baza carora se propun solutiile de reabilitare tehnica si mdernizare se 
realizeaza pe baza unei fise, prezentata in tabelul 1:analiza cartii tehnice sau executie releveu;analiza elementelor privind 
amplasarea cladirii in mediul construit/evaluare stare actuala in comparatie cu solutia din proiect 
 
Tabelul 1  Fisa de investigare preliminara a cladirii pentru reabilitare termica cu  modernizare termica si  
energetica(conform anexa  III.1 din [1]) 
 
Monitorizare si evaluare intr-o strategie nationala  Prioritate pentru alegere  
Anul construirii (anul recepŃiei clădirii) Vechime mai mare   
Proiectul sau cartea tehnica după care a fost executată clădirea 
şi soluŃia constructivă privind închiderile perimetrale (materiale 
utilizate pentru tâmplărie, pereŃi exteriori, învelitoare) 

Construite după proiecte-tip în soluŃia constructivă 
cu panouri mari 

Starea tehnică a clădirii, din punct de vedere al cerinŃei de 
rezistenŃă şi stabilitate-elementele opace cu evidentiere punti 
termice lineare si punctuale;stare elemente de inchidere 
vitrate;stare canale de ventilare 

Nu necesită lucrări de consolidare sau eliminare 
risc seismic ,dar, necesar: 
 

Evaluare stare instalatii 
-incalzire-arzatoare cu electrovalva;tiraj cos fum;termoviziune 
incalzire soba;an spalare;stare conducte si termoizolatie 
-ventilare-climatizare-filtre de praf,consum 
inregistrat,pierderi,etansietate,termoizolatie 
-iluminat-stare corpuri si conductori 

 
-dotare cu repartitoare si cerificare camp 
temperaturi/corp 
-refulare/aspiratie adecvata 
-grad de asigurare confort vizual,dispozitiv de 
control si reglare automata flux/alimentare 
controlata 

Prelevare probe fizice-tip sol,stabilire conductivitate 
termica,degradare materiale 

Stabilire parametrii de lucru 

Zona climatică si orientare fata de punctele cardinale;distante 
cladiri,directie vant si grad de adapostire,factori de umbrire 

Zona climatică, ordinea de prioritate  
amplasamente fiind în: zona IV,  III, II siI 
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Regimul de înălŃime al clădirilor separate prin rost, numărul de 
camere si suprafaŃa desfăşurată; 

Cele cu mai multe niveluri si număr mai mare de 
camere cu suprafaŃă desfăşurată mai mare 

Modul de furnizare şi agentului termic (sisteme centralizate ale 
unităŃilor administrativ-teritoriale, centrală termică de imobil, 
centrală termică de scară, etc.)  

Costul final si politica locala de finantare pe 
termen scurt 

Modul de înregistrare (contorizat/pauşal) şi consumul de 
energie termică din ultimul an calendaristic pentru încălzire şi 
prepararea apei calde menajere 

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,condens,infiltratii de 
apa). 

Eliminare a disconfortului igenico-sanitar 

Densitatea populaŃiei din zona de amplasare  Cele amplasate în zone dens populate 
Pierderile termice ale clădirii Cele cu pierderi mai mari. 
Posibilitati de eliberare a locuintei pe perioda reabilitarii 
,comportament social al locatarilor 

Cele care ofera aceste cerinte 

Surse disponibile pentru finantare Rapida disponibilizare a resurselor 
   
       Directiile de actiune pentru  realizarea auditului energetic si declansarea operatiunilor necesare sunt 
evidentiate in tabelul 2, in principal, conform procedurii [2]: pe baza raportului de expertiză ,prin audit se propune  
un pachet de măsuri eficiente tehnic de reabilitare sau modernizare termică ,cu un cost de investiŃie minim. In 
plus,consumurile anuale estimate  de energie termică pentru încălzire spatii  şi apă caldă menajera trebuie a se înscrie 
în cerinte si  pentru o clasificare necesara:  clădire eficientă energetic!.  
 
 Tabelul 2 Pregatirea proiectului de reabilitare termica si modernizare energetica  
 
Etapa Vizare in principal 
Determinare 
performante 
energetice si 
consum 
anual 

1.Rezistente termice corectate pentru elemente de constructie Mc 001/1-2006 
2.Parametrii termodinamici ale tuturor spatiilor  Mc 001/2-2006 
3.Consum anual de energie,total si specific raportat la aria utila a suprafetelor incalzite, 
pentru incalzire: 
-sobe-necesar caldura/sezon;randament de functionare 
-incalzire centrala-idem si randament de reglare si distributie; 
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4. Consum anual de energie,total si specific raportat la aria utila a suprafetelor incalzite, 
pentru ventilare-climatizare: 
-necesar anual de caldura si frig;consum energie pentru confort termic la cladiri cu 
pompe 
5. Consum anual de energie,total si specific raportat la aria utila a suprafetelor 
incalzite,pentru iluminat: 
-necesar si consum la asigurare confort interior 
6. Consum anual de energie,total si specific raportat la aria utila a suprafetelor 
incalzite,pentru apa calda de consum: 
-necesar,eficienta sistem,consum anual. 

Indicatori ai 
eficientei 
economice 

Valoare neta actualizata aferenta investitiei suplimentare la proiect de 
reabilitare/modernizare si economie de energie 
Durata de recuperare  
Cost unitate de energie economisita-raport valoare investitie la economia de energie 

Evaluare 
performante 
energetice 

Se refera la determinarea nivelului de protectie termica a cladirii si eficienta energetica a 
instalatiilor termice: 
1.investigare preliminara- 
-analiza documentatiei de proiectare si executie; 
-analiza starii actuale–de amplasare in mediul construit,vizuala,efectuare de masurari,prelevare de 
probe fizice; 
-intocmire fisa de expertiza. 
2.determinarea performantei energetice ,precum si a consumului anual normal de caldura prin 
determinarea 
-rezistente termice corectate ale elementelor de constructii; 
-parametrii termodinamici intensivi caracteristici spatiilor incalzite sau nu; 
-consumul anual normal de caldura,total si specific,pentru preparare apa calda; 
3.intocmire, ca studiu, raport de expertiza termica si energetica. 

Solutii 
tehnice de 
crestere a 
performantei 
energetice 

Influenta interventiilor asupra consumului energetic-se determina valoarea de referinta 
Analiza eficientei economice a solutiilor tehnice : 
-cost specific al cantitatii de caldura economisita; 
- cost specific al cantitatii de caldura consumata pentru realizarea conditiilor de confort termic si 
fiziologic; 
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Durata de recuperare a investitei suplimentare prin solutii de modernizare  
Determinare valoare lunara a ratei de rambursare credit bancar 
Solutiile enumerate se bazeaza pe: 
 1.Influenta masurii  prin estimarea consumului anual normal de caldura si raportarea lui la 
valoarea de referinta estimata pentru cladire in starea sa actuala(initiala, conform expertizei ); 
2.Decizia de modernizare este impusa de analiza si masura de eficienta economica: 
-cost specific al cantitatii de caldura economisita sau consumata pentru realizarea conditiilor de 
confort termic si fiziologic pentru cladirea ne- sau modernizata; 
-durata de recuperare a investitiei; 
-realizarea rentabilitatii investitiei; 
-valoarea duratei de viata utilizata; 
-valoarea ratei de rambursare a posibilului credit bancar 

Prezentare 
raport de 
audit [1] 

Pe baza analizei tehnice si economice a solutiilor contine elementele de realizare.Contine: 
-date identificare cladire si proprietar,auditor sau birou de consultanta energetica ; 
-prezentare generala a raportului de audit si sinteza pachetelor de masuri tehnice cu eficienta cea 
mai mare propuse; 
-prezentare detaliata masuri-dosar tehnic de audit. 
In principal ,masurile vizeaza: 
1.-Reabilitarea termică-prin lucrări de reparaŃii, completări sau înlocuiri de materiale, elemente 
de închidere sau echipamente în scopul readucerii clădirii şi instalaŃiilor la parametrii de 
performanŃă energetică prevăzuŃi iniŃial prin proiect;consumurile de energie trebuie să ajungă la 
valoarea celor calculate pentru clădirea de referinŃă caracterizată de un  consum raŃional de 
energie; nu se  modifică structura elementelor de construcŃie sau soluŃiile iniŃiale ale sistemelor de 
alimentare cu căldură; 
- Modernizarea energetica- prin reconsiderarea totală sau parŃială a soluŃiilor aplicate în proiectul 
de execuŃie, prin utilizarea unor materiale noi, elemente de izolare termică şi închidere perimetrală 
performante, agregate şi echipamente moderne, precum şi prin extinderea contorizării, a reglării 
centralizate şi locale a energiei termice, a automatizării, a descentralizării alimentării cu căldură şi 
introducerea surselor de energie termică regenerabile în paralele cu sursele clasice. Prin aplicarea 
unor măsuri de modernizare se urmăreşte transformarea clădirii într-o clădire eficientă 
energetic menŃinand  condiŃiile confortului termic interior la valorile impuse de destinaŃia clădirii  
[3]. 
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2.Cu finantare a lucrarilor din fonduri publice trebuie structurat raportul conform continutului cadru 
al studiului de fezabilitate. 

 
   Pentru calculul performantelor si deciziilor finale sunt necesare urmatoarele elemente: 

 

 
Tabelul 3 Parametrii pentru confortul interior si Valori de calcul pentru comportamentul termic intr-o cladire   
 
Evaluare Definire  Factori localizati intr-un spatiu ce creeaza dezechilibru uman 
Confortul termic 
interior necesar 
pentru o ambianta 
placuta-prin procentul 
de nemultumire al 
persoanelor sau stress 
termic(cladiriindustrial
e cu temperaturi 
inalte) [4] 
Nu este necesară 
solicitarea sistemului 
termoregulator al 
organismului 

Situatia in care sunt 
indeplinite concomitent: 
1.Neutralitatea termică a 
corpului uman  cand,prin 
metabolism, intreaga  
cantitatea de caldura 
produsa de corp este egala 
cu cea cedata mediului  
2.Senzatia de disconfort 
termic local 

1.Factori: 
-grad diferit de izolare termica prin izolaŃia vestimentară; 
-caldura metabolica diferit produsa dupa  tipul de activitate; 
-temperatura aerului interior masurata in mijlocul camerii; 
-temperatura medie de radiaŃie ca rezultanta a efectului de radiatie a 
componentelor unui spatiu; 
-umiditatea aerului interior-influenta redusa la temperaturi intre 18-
26ºC si variatii intre 30-60%; 
-viteza de mişcare a aerului interior in asociere cu temperatura aer. 
2.Factori: 
-asimetria radiaŃiei termice-prin senzatia de cald si rece datorata de 
prezenta suprafetelor cu temperaturi puternic diferite; 
-gradientul vertical de temperatura -diferenta de temperatura intre 
cap si picioare ,acceptabila de max 3ºC/m a aerului pe verticala; 
-temperatura solului-valori recomandate intre 19 si 26ºC (gresia 
creeaza 32ºC si parchet,mocheta pana la 29ºC); 
-curenŃii de aer-pe o parte a corpului datorita viteza aer in raport cu 
temperatura. 

Factori 
meteorologici 
utilizati pentru 
proiectarea,expertizar
ea si auditarea  

1.Temperatura  aerului 
exterior ca valori medii ale 
celor inregistrate la orele 
1,7,13 si 19. 
2.Umiditate aer exterior. 

a.Sezon rece [5]: 
1.conventionala–in Romania sunt patru zone climatice cu temperaturi 
de calcul t= -12,-15,-18,-21ºC; 
2. valoarea de 80%; 
3.in aceleasi zone climatice se diferentiaza valorile in sau in afara 
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instalaŃiilor de 
încălzire, ventilare şi 
climatizare  
 

3.Vantul ca rezultat al 
miscarilor de aer orizontale. 
4.Intensitatea radiatiei 
solare   

localitatii. 
b.Sezon cald [6]: 
1.maximul zilnic in luna iulie ,ca medie a celei medii/zi si abaterii de la 
ea;  
2.din iulie si variaza in jurul valorii de 35%; 
Elemente de influentare [2]: 
-Orientare spre un pol geografic,zona climatica si eoliana,grad de 
adapostire si umbrire de cladiri invecinate,cu spatiu liber sau parc 
pentru a defini daca cladirea este,de ex., Adapostita ; 
-Teren caracteristic zonei, distanta fata de apele pluviale si adancimea 
medie a apei freatice-(ex.definita Macroporic de tip A-este sensibila 
la umezire); 
-Absorbtie a radiatiei solare/factorul optic mediu/ numarul de 
schimburi de aer cu exteriorul- Tencuiala de o anumita culoare/tipul de 
tamplarie ,cu numar de geamuri/prezenta garnituri de etansare. 

 
                                                     1.Analiza termica si  energetică  
 
    Pentru obtinerea unei eficiente energetice in consumuri -costuri,precum si de asigurare a gradului normat de 
confort termic interior trebuiesc declansate operatiunile de identificare a caracteristicilor termice si energetice-cladire si 
instalatii, si determinare consumuri anuale pentru incalzire,ventilare/climatizare,apa calda de consum si iluminat.Este 
prima etapa privind eliberarea certificatului de performanta: 
 
 Tabelul 4  Elaborarea raportului de expertiza termica si energetica 
 
Studiu expertiza Stabilire performante termice  Cladire Eficienta 
 
Termica  [2] 

1.Consumul termic este cel mai important-peste 70%;cu pierderi termice 
de 75% pentru elementele de constructie si 25% ale instalatiilor [3]. 
2.Evaluare performante: 
-Calitativa-in raport cu proiectul de constructie ,modul de intretinere si 
exploatare,probe de laborator; 
-Determinari experimentale cu aparatura specifica-umiditate,flux 

Termic-consum 
minim de caldura si 
confort termic optim. 
Energetic-confort 
termic interior cu 
consumuri eficiente 
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termic,permeabiitate la aer; 
-Calcul arii si  rezistente termice corectate ale elementelor de constructie si 
medii pe cladire;coeficienti de absorbtie a radiatiei solare;factorul optic 
mediu si numarul de schimburi de aer cu exteriorul. 
3.Determinare consum anual normal de caldura pentru incalzire si apa 

calda,precum si a curbei de reglaj termic al instalatiei aferente. Valorile 

minime şi maxime a consumurilor anuale specifice de căldură [kW/m2an] 

,în funcŃie de tipul de consum, pentru toate tipurile de clădiri din România: 

Consum specific Qmin Qmax 

Încălzire 80 700 

Apă caldă de consum 25 300 

Total 105 1000 

 
4.Intocmire raport de expertiza si stabilire:  
-consum anual de caldura  MWh/an si specific kWh/m²an la diferite nivele in 
circuit,inclusiv in  Gcal/spatiu.an;randament de distributie; 
-pierderi pentru instalatia de apa calda in  kWh/m²an; consum specific l 
/persoana zi si anual de caldura pentru apa ;eficienta energetica a instalatiei. 

de caldura. 

Energetica Raport de evidentiere consum de energie termica,electrica, gaze din retea 
sau lichefiate,combustibil solid. 

Energetic-confort 
termic interior cu 
consumuri eficiente 
de caldura,gaze si 
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combustibili. 
 
                                           2. Raportul de Auditul energetic 
 
        In fundamentarea si aplicarea PLAN-ului pentru promovarea Eficientei Energetice in sectorul Cladiri este 
necesar Raportul legal de audit,in urma analizei termice si energetice, pentru aplicarea politicii adecvate stabilind 
sinteza solutiilor pentru o Cladire Eficienta Energetic-din gama celor cuprinse in Legea nr.372/2005:caracteristici 
termoenergetice, măsurile de reabilitare şi modernizare propuse din pdv. tehnic si economic, precum şi directiile de 
actiune privind eficienŃa economică a investiŃiei.  
Prin stabilirea indicatorilor de analiza tehnico-economica,cuprinsi in raport,  a fiecarui pachet de solutii de 
reabilitare si modernizare energetica se stabilesc:economia de energie;durata de viata;durata de recuperare a 
investitiei;costul energiei economisite;costul investiŃiei;procentul de reducere a facturii energetice. 
 
       Pe baza raportului de expertiză termică si energetica si analizei economice finale pentru reabilitarea si  
modernizarea energetica a cladirii( care se bazeaza pe date de intrare privind rata anuală de apreciere a  
monedei utilizate, costuri pentru utilitati, rata anuală de creştere a preŃului energiei,costuri materiale) se 
poate prezenta public si pune in aplicare PLANUL. 
  
     Prin aplicarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si Planului de actiune pentru 
Eficienta Energetica :Realizare Potential COM(2006)545 final al EU-25 este necesar adaptarea la noua 
metodologie si parametrii standard ce vor fi adoptati in Comunitate si la nivel national dupa modelul: 
 
Tabelul  6  Cerinte minime pentru noi cladiri  si renovari importante pentru calculul Coeficientului de 
Performanta Energetica(EPC) 
 
Domeniu Cerinta  
Incalzire 1.U-valoare(pereti 

exteriori,acoperis,pardoseli) 
2.U-valoare(ferestre,usi) 
3.Aer interior 
4.Radiere solara 
5.Sistem de eficienta 
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Racire 1.Suprafata elementelor transparente 
2.Supraincalzire(timp, temperatura) 
3. Radiere solara 
4.Umbra ferestrelor 
5.Sistem de eficienta 

Ventilare 1.Scimbare de aer 
2.IAQ cerinte 
3.Recuperare caldura 

Iluminat 1.Putere instalata(W/mp) 
2.Zi lumina 

Apa calda  1.Consum 
2.Radiere solara 
3.Sistem de eficienta 

Altele 1.Cogenerare 
2.Incalzire/racire zonala 
3.RES-regenerabile 
4.Alte-celule fotovoltaice 

 
 
                                     3.Certificatul de performanta a cladirii 
 
       Pentru cresterea eficientei energetice a clădirile existente din fondul de constructii  si instalatiilor termice aferente 
este necesar a se elabora o documentatie,pe baza raportului de expertiza, pentru eliberarea certificatului [7] ,conform 
metodologiei complexe in  aplicarea Legii nr.372/2005:prin clasificarea energetica(incadrare in clase de 
performanta energetica si  de mediu) , declararea,elaborare certificat si afisarea performantei energetice,in 
forma sintetica unitara,cu detalierea principalelor caracteristici,in urma analizei termice si energetice.Etape de parcurs: 
 
Evaluare performanta 
energetica  

In conditii normale de utilizare,pe baza caracteristicilor reale 
constructie-instalatii 

Definirea cladirii de referinta  Atasata celei reale si evaluare performanta energetica 
Incadrare in clase  Performanta energetica si mediu 
Notificare cladire  Pdv energetic 
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Intocmire certificat  Performanta  
  
      Efectuand Analiza(1) termica si  energetică si Raport(2) de analiza(caracteristici tehnice si energetice,mod 
de determinare consum total anual/instalatie,breviar de calcul,concluzii), anexat se poate elabora certficatul 
pentru certificarea energetica a cladirii. 
 
     Continut „Certificat de performanta energetica”cu urmatoarele informatii: 
 
Numar de inregistrare-18 cifre 6-cod localitate;6-numar inregistrare;6-dat inregistrarii 
Date privind cladirea certificata Adresa;categorie si tip;regim de inaltime;anul sau perioada 

construirii;aria utila a spatiului conditionat;aria construita 
desfasurata;volum interior al suprafetei utile 

Auditor Date de identificare 
Motiv elaborare Vanzare/cumparare,inchiriere,asigurare,modernizare energetica 
Consum de energie specific total anual Fiecare instalatie-kWh/mpan 
Nota energetica A cladirii 
Clasa energetica  De incadrare 
Indice specific  de necesar de caldura  Incalzire cladirea de referinta 
Valori consum de energie Specifice anuale/servici 
Incadrare in clase de consum energetic Functie de consumurile de caldura anuale specifice/servici 
Responsabilitate auditor Semnaturi,date 
Denumire si versiune Program de calcul utilizat 
 
    Date privind evaluarea performantei energetice(anexa): 
 
Grile de clasificare energetica Functie de consumurile de caldura anuale specifice/servici 
Consumul de energie specific total anual Fiecare instalatie-kWh/mpan 
Nota energetica A cladirii de referinta 
Penalizari Punctaj total si motivatii 
Recomandari Reducere costuri 
Valabilitate 10 ani  
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    Date tehnice cladire si instalatii(anexa)-constructie;instalatii de incalzire interioara,apa calda de 
consum,ventilare mecanica,climatizare spatii,iluminat. 
 
Concluzile furnizeaza informaŃiile care caracterizează clădirea din punct de vedere energetic şi care se vor înscrie în 
certificatul energetic, inclusiv punctajul energetic al clădirii,atat in Romania sau EU-25: consumurile specifice anuale sunt 
repartizate în funcŃie de utilităŃi, pe o scală numită scală energetică sau grilă de clasificare energetică a clădirilor. Pe 
baza consumului specific normal anual total -încălzire şi apă caldă de consum  pentru clădirea reală, se clasifică clădirea 
pe ansamblu într-o anumită clasă energetică şi se calculează nota energetică în funcŃie de penalităŃile acordate. 
Suplimentar în certificatul energetic se înscrie consumul specific pentru încălzire la nivelul clădirii în kWh/m2an.In plus,  se  
înscrie si consumul specific total pentru clădirea de referinŃă şi nota corespunzătoare, precum şi consumul specific total 
pentru clădirea eficientă şi nota atribuită. 
 
      Metodologic,clasificarea  este intocmita dupa consumul total si specific anual normal de caldura, estimat prin 
expertiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente si afectat de penalizari datorita utilizarii 
nerationale a energiei  [7]. PerformanŃele clădirii reale se compară cu cele ale clădirii de referinŃă,iar pentru dispunerea 
efectuarii si finantarii lucrarilor clădirea reală trebuie să devină o clădire eficientă, realizând consumuri energetice 
specifice mult mai scăzute. 
 
Tabelul 5 Date tehnice privind constructia, performante termice si consum total anual de caldura 
 
Caracteristici energetice Calcul pentru determinarea caracteristicilor 

Date de identificare a cladirii: 

-generaleadresa,proprietar,destinatie,tip,an 

constructie,structura constructiva; 

-privind constructia –volum,suprafata; 

Consum specific de caldura estimat pt. cladirea 

reala si: 

1.Cladire de referinta-aceleasi caracteristici de 

alcatuire ca si cea reala si in care se asigura 
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-instalatiile-consum specific anual de 

caldura/spatiu,racord si randament,curba de reglaj 

termic in raport cu temperatura exterioara zilnica 

utilizarea rationala a energiei termice  

2.Cladirea eficienta-idem pentru utilizare eficienta 

Determinare caracteristici pentru cele trei cladiri Rezistente termice corectate ale elementelor de 

constructie din componenta anvelopei;Valorile 

absorbtivitatii la radiatia solara a 

elementelor;Factorul lor optic;Factorii medii de 

insorire;Numarul de schimburi de aer din spatiul 

incalzit;Grad dotare,izolare si existenta pierderi. 

Nota energetică care corespunde clasei de consum 

energetic 

Domeniul de notare energetică se înscrie între nota 

maximă de 100 puncte, care corespunde unei clădiri 

eficiente energetic şi nota minimă  de 20 puncte, 

corespunzător unei clădiri ineficiente din punct de 

vedere termic.  
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                Notarea cladirilor in vederea certificarii energetice 
 
Se efectueaza functie de consumul anual specific normal de caldura pentru cladire reala si cea de referinta-corelar 
cu grila de consum energetic: 
 
Grile de notare energetica Stabilire caracteristici energetice-valori maxime si minime posibile ale consumului specific 

/instalatie.In 2005-valori: 
-incalzire spatii-minim/maxim-70/500 kWh/mpan; 
-apa calda de consum-15/200 kWh/mpan; 
-climatizare-20/300 kWh/mpan; 
-ventilare mecanica-5/30 kWh/mpan; 
-iluminat-40/120 kWh/mpan; 
-total utilitati termice-150/1150 kWh/mpan. 
Domeniu de notare:intre 20-100 puncte 

Scala energetica sau grila de 
clasificare energetica 

Stabileste valori consum specific de caldura/total si per utilitate-corespondenta valori cu 
nota energetica,cu pasul de 16 puncte: 
 
                          A             B             C             D              E             F            G 
INCALZIRE             70          117         173          245          343         500 
                                                    kWh/mpan 
APA CALDA            15             35           59            90           132        200 
ILUMINAT              40            49            59           73             91        120 
1.Total utilitati      125         201         291           408          566        820 
Termice 
 
INCALZIRE                                                   idem 
APA CALDA   
ILUMINAT  
CLIMATIZARE         20          50            87            134          198        300 
2.Total utilitati      145         251         378           542          764      1120 
Termice 
          
INCALZIRE                                                   idem 
APA CALDA   
ILUMINAT  
VENTILARE              5           8              11             15            21          30 
MECANICA 
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3.Total utilitati      130         209         302           423          587        850 
Termice  
 
 INCALZIRE                                                   idem 
APA CALDA   
ILUMINAT  
VENTILARE  
MECANICA 
CLIMATIZARE 
4.Total utilitati      150         259         389           557          785        1150 
Termice  

 
                    Penalizari acordate cladirii certificate 
 
Datorita exploatarii si intretinerii deficitare ,conducand la utilizare nerationala e energiei,se acorda penalizari 
la notarea pdv. Energetic: 
P=p1xp2xp3xp4xp5xp6xp7xp8xp9xp10xp11xp12 
 
Coeficient de penalizare Evaluare cladire 
P1 
 
 
 
 
 

-Colectiva-subsol tehnic 
Uscata si cu acces la instalatia comuna 1,00 
Uscata si fara acces la instalatia comuna 1,01 
Inundat/inundabil(posibilitate refulare apa din canalizarea 
exterioara) 

1,05 

-Individuale-1,00 
P2 
 
 
 
 
 
 

-Utilizare usa de intrare in cladire colectiva 
Sistem automat de inchidere si siguranta(cheie,interfon) 1,00 
Fara sistem automat de inchidere;usa inchisa la neutilizare 1,01 
Fara sistem automat de inchidere;usa frecvent deschisa la neutilizare 1,05 
- Individuale-1,00 

P3 
 
 
 
 

-Elemente de inchidere mobile pe casa scarilor-colectiva 
Ferestre/usi- stare buna;garnituri de etansare 1,00 
Ferestre/usi- stare buna;neetanse 1,02 
Ferestre/usi- stare proasta;lipsa sau sparte 1,05 
- Individuale-1,00 

P4 -Stare armaturi de inchidere si reglaj la corpurile statice-incalzire centrala 
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Armaturi functionale 1,00 
Cel putin ¼ nefunctionale 1,02 
Fara sau cel putin ½ nefunctionale 1,05 
-Fara dotare-1,00 

P5 -Functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara –racord la incalzire de cartier sau PT 
Corpurile statice –demontate si spalate/curatate dupa ultim sezon de 
incalzire 

1,00 

Corpurile statice –demontate si spalate/curatate inainte de ultim 
sezon de incalzire,dar nu mai devreme de 3 ani 

1,02 

Corpurile statice –demontate si spalate/curatate cu mai mult de 3 
ani in urma 

1,05 

-Fara racord-1,00 
P6 -Armaturi de separare si golire a coloanelor de incalzire-colective cu incalzire centrala 

Prevazute si functionale 1,00 
Fara sau nu sunt functionale 1,03 
-Fara incalzire centrala sau individuale-1,00 

P7 -Echipament de masura pt decont consum –sistem de  incalzire centralizat 
Contor general caldura si apa calda 1,00 
Contor general caldura si nu la apa calda 1,07 
Fara contoare generale caldura si la apa calda;sistem pausal 1,15 
-Cu sistem propriu/local de furnizare utilitati termice -1,00 

P8 
 
 
 

-Stare finisaje –pereti caramida sau BCA 
Buna 1,00 
Tencuiala cazuta partial sau total 1,05 
-Alte materiale-1,00 

P9 -Stare pereti exteriori pdv continut umiditate 
Uscati 1,00 
Cu pete de condens-sezon rece 1,02 
Urme de igrasie 1,05  

P10 
 
 
 

-Stare acoperis peste pod-cladiri cu pod nelocuibil 
Etans 1,00 
Spart/neetans la actiune ploaie sau zapada 1,10 
-Fara pod nelocuibil-1,00 

P11 
 
 
 
 

-Stare cos/cosuri de evacuare fum-cladiri cu sistem local de incalzire/apa calda cu combustibil solid 
sau lichid 
Curatate cel putin o data in ultimii 2 ani 1,00 
Necuratate de cel putin 2 ani 1,05 
-Alte tipuri-1,00 
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P12 -Asigurare necesar de aer proaspat la valoarea de confort 
Cu ventilare naturala sau mecanica 1,00 
Fara ventilare organizata 1,10  

 
 
 
 
                       CERTIFICATUL DE PERFORMANlA ENERGETICA A CLADIRII [1] 
 
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 

 Source:www.epbd-ca.org 

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 
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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 
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA(anexa la Certificat) 
 
1.Date privind constructia: 
¤ Categoria cladirii;Nr.niveluri;Nr.de apartamente si suprafete utile;Volumul total; 
¤  Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei  
Tip element constructie Rezistenta termica corectata [m²K/W] Aria[m²] 
PE 1 
PE 2 
FE 
UE 
… 

  

 
 ¤ Indice de compactitate al cladirii, Se/V      m   
2. Date privind instalatia de incalzire interioara 
¤  Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor 
¤  Tipul sistemului de incalzire 
¤  Date privind instalatia  
-cu sobe-numar,tip 
-corpuri statice-numar,suprafata echivalent termic,curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic  
Temp.ext [°C] -15 -10 -5 0  +5  +10 
Temp.tur [°C]  
Qinc.mediu orar[W]   
 
-cu planseu incalzitor-arie;lungime si diametru nominal al serpentinelor incalzitoare 
 
3. Date privind instalatia de apa calda de consum 
-sursa de energie;tip sistem de preparare; 
4. Date privind instalatia de climatizare 
5. Date privind instalatia de ventilare mecanica 
6. Date privind instalatia de iluminat 
 
         Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii: 
-grila de clasificare energetica functie de consumul de caldura anual specific kWh/m²an conform model 
pentru 

o Incalzire  
o Apa calda de consum 
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o Total utilitati termice 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                                             4.Consolidarea clădirilor si la risc seismic 
 

   Consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat,poate fi in paralel cu cea de reabilitare, se va face cu sau fără 
acordul prorietarilor,conform unui  act normativ ,deoarece acordul proprietarilor, era până acum principala problemă în 
consolidarea construcŃiilor respective:conform ultimelor evaluări, în programul de reabilitare şi consolidare pe 2007 au 
fost incluse 53 de clădiri de locuinŃe încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 46 de imobile din municipiul Bucureşti, 
două blocuri în Tulcea şi câte o clădire din Ploieşti, GalaŃi, Roman, Câmpina şi Bacău. 

 
                                             5.Solutii cu tehnologii moderne si  Studii de caz 
 
Solutii tehnice cadru recomandate pentru reabilitarea sau modernizarea energetica a cladirilor de locuit existente sunt in 
cuprinse in [1] prin interventii: 
 
Cladire-reducere 
necesar de 
caldura 

A.Imbunatatire 
izolatie termica-
reducere flux termic 
disipat prin conductie 
prin anvelopa catre 
mediul exterior 

A.1.Elemente opace orizontale: 
-planseu de terasa-indepartare straturi pana la fata suprioara beton(cu nou 
strat termoizolant) sau pana la hidroizolatie;realizare terasa inversa(eliminare 
strat protectie hidroizolatie);refacere completa; 
-planseu de pod-strat eficient suplimentar sau nou(cu bariera de vapori 
adecvata); 

A
W

B   C  D  E  F  G    
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B. Imbunatatire 
etanseitate la aer 

-plansee peste subsol-neincalzit(strat nou din polistiren sau vata minerala;sau 
de spuma poliuretanica)-pe fata exterioara  soclu montat strat din polistiren; 
-placi pe sol-strat termo rezistent la umiditate(polistiren extrudat) sau strat 
continuu orizontal peste pardoseala sau placa beton; 
2. Elemente opace verticale: 
-izolare termica la exterior al peretilor exteriori-permite renovarea,protejare la 
inghet,apa,radiatie solara,corectie punti termice;Solutii-fara/cu  strat de aer 
ventilat  
-la interior al peretilor exteriori-dezavantaj-reduce temperatura,nu se 
corecteaza puntile termice; 
3.Vitrate: 
-tamplarie exterioara-inlocuire cu tipuri noi(inca o foaie de geam si garnituri 
de etansare) sau montaj obloane; 
4.Perimetrale: 
-pereti adiacenti rosturilor,la spatii neincalzite,pereti exteriori,din beton slab 
armat- se termoizoleaza 
B.1.Etansare elemente mobile exterioare-prin garnituri de cauciuc; 
2.Idem din spatiul neincalzit. 

Instalatii 
aferente 

1.Producere caldura 
2.Distributie caldura 
3.Utilizator 

1.inlocuire cele vechi,tehnici noi 
2.izolare termica,reechilibrare circuite,reducere temperaturi de reglaj 
3.robineti termostatici 

Cladiri din 
sector tertiar 

1.Comune 
2.Spitale 
3.Social-culturale 
4.Invatamant 
5.Publice si comert 
6.Sport 
7.Hoteluri,restaurante 

1.functie de transfer adecvata;contorizare;reglare sarcina termica de incalzire 
conform grafic;eliminare pierderi si depuneri;armaturi eficiente;protectie 
termica ale elementelor opace si transparente;etansare rosturi la aer rece si 
elemente mobile;recuperare caldura din entalpia aerului evacuat;mentenanta. 
2.recuperare locala a caldurii si utilizata ca energie;separare circuite pe 
zone;automatizare;izolare termica conducte; 
3.automatizare si sisteme speciale de incalzire; 
4.reglaj sarcina termica;reducere infiltratii aer; reducere caldura in timpul 
neocuparii 
5.reducere caldura in timpul neocuparii;perdele de aer cald la intrare sau 
sasuri cu functie de tampon termic; 
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6.robineti termostatici;etansare rosturi; reducere caldura in timpul neocuparii; 
7. robineti termostatici;etansare rosturi;recuperare caldura pentru ventilare la 
bucatarii;reglare debite aspirate/refulate;filtre de aer eficiente;reglare viteza 
aer;inlocuire ventilatoare neeficiente. 

 
 
 

 Tipul de Anvelopa necesar  –[3] si dezideratele investitionale necesare sunt: 
 

Elemente 
constructie 

Componenta 

Pereti interiori si 
exteriori 

-caramida -plina pentru zidul de protejare a termoizolatiei sau  fundatii;cu goluri verticale 
asigura un nivel performant de protectie termica si acustica; 
-BCA-ul-ex. reteta „VERBLOK” asigura cel mai bine rezistenta la compresiune, izolarea 
termica si grosimea peretilor realizati; 
-lianti cu calitati speciale, cu clincher de ciment Portland, adaosuri mineralogice si aditivi-
asigura lucrabilitatea, aderenta, fara aparitie fisuri; 
-panouri din aluminiu compozit pentru placari de fatade sau pereti din panouri tip 
sandwich(cu miez de spuma poliuretanica, cu miez de vata minerala sau cu miez de 
polistiren); 
-pereti-cortina-o combinatie dintre aluminiu, otel, sticla si materiale compozite pentru  
realizarea de suprafete plane, curbe, sferice, trunchi de con; 
-vopsea lavabila-ofera  rezistenta la frecare. 

Acoperisuri  -in ape(cu pante)-sarpanta este  din lemn, cu o greutate mica cu invelitori pentru 
protectie;intre ele -materiale termoizolante, hidroizolante sau fonoizolante, din tabla zincata, 
tabla imitatie tigla, tigla(ce poate fi ceramica, din polipropilena, otel acoperit cu poliester, 
beton usor colorat, fibra de sticla, otel zincat, aluminiu, roca vulcanica, lemn, compozit 
termoplast); 
-de otel etanseaza perfect, sunt usoare si durabile;sunt cu tigla metalica si  folie sub 
ea(eliminare condens) sau  sipci perforate din otel pentru ventilatia acoperisului;protectia 
exterioara multistrat este asigurata din poliuretan sau poliester; 
-vitrat din sticla, materialele acrilice sau policarbonatul -asigura o dispersie optima a luminii 
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naturale si garanteza protectia impotriva agentilor atmosferici;panta mai mare de 180 pentru a 
putea prelua si dirija condensul; 
-panouri „sandwich”-la o inclinatie de minim de 5%; cu miez de vata minerala ofera 
rezistenta la incendiu si cu  poliuretan la izolatie termica;cu polistiren ofera un pret acceptabil. 

Ferestre, usi Din tamplarie performanta(PVC, aluminiu, lemn stratificat) cu punte de rupere termica, cu 
geam termoizolant, caruia i se aplica anumite tratamente chimice si termice- creste confortul 
termic cu peste 30%, scade nivelul zgomotului cu peste 40%, are o intretinere mult mai facila 
si etanseitate durabila;cu  geam float clar, variante colorate in masa, cu diferite grosimi si 
nuante, geam reflexiv, sortiment Low-E, vitraje speciale(duplex, antiefractie, multiplex, 
antiglont) sau sablate personalizate: 
-din PVC asigura multicompartimentarea profilelor in 5 camere izolatoare dublu armate pentru 
izolare termica si fonica; 
-lemnul triplustratificat(din rasinoase sau stejar)-pentru profile pentru ferestre, usi 
exterioare/interioare si inchiderea balcoanelor; 
-din aluminiu sunt cu bariera termica si asigura stabilitate termica fara modificarea 
gabaritului, rezistenta mecanica mare; 
-geam termoizolant Low-E cu insertie de argon.  
Pentru o iluminare corecta-suprafata minima vitrata sa fie  de cel putin 10% din suprafata 
podelei sau minim 30-50% din aria fatadei;deschiderile ce pornesc de la pardoseala in 
sus,asigura  camp vizual si obtinere  continuitate intre spatiul interior si cel exterior.  

Investitii în 
eficienta 
energetica 

• Izolarea termica a cladirii (costuri ridicate!);  
• Izolarea termica a conductelor de transport si distributie a agentului termic;  
• Reproiectarea si înlocuirea sistemului de distributie a energiei termice în interiorul cladirii;  
• Spalarea sau înlocuirea caloriferelor;  
• Instalarea ventilelor de reglare pentru fiecare radiator;  
• Izolarea termica a subsolului;  
• Înlocuirea ferestrelor cu unele noi, moderne;  
• Înlocuirea usilor de acces în cladire;  
• Instalarea sistemelor de recuperare a caldurii/aerului uzat, unde este cazul;  
• Instalarea sistemelor de monizorizare a cladirilor, unde este cazul, sau cel  
putin instalarea unor echipamente moderne de automatizare si control pentru  
corelarea temperaturii interioare cu cea exterioara;  
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• Reproiectarea sistemelor de iluminat; reducerea înaltimii de montare a corpurilor de 
iluminat; aplicarea unor tehnologii moderne de reflectorizare pentru îmbunatatirea iluminatului 
si reducerea consumului electric;  
• Înlocuirea pompelor cu grad mare de uzura cu pompe moderne, unde e cazul  
• Înlocuirea cazanelor vechi cu unele moderne, cu randament crescut;  
• Înlocuirea ventilatoarelor vechi cu unele moderne si eficiente.  
Economiile de energie sunt generate de:  
• Reducerea pierderilor de energie termica;  
• Reducerea infiltratiilor de aer rece (genereaza economii de energie termica);  
• Cresterea randamentului cazanelor (genereaza economii de combustibil);  
• Reducerea pierderilor de apa (genereaza economii de apa si de energie electrica);  
• Cresterea randamentului pompelor si ventilatoarelor (genereaza economii de energie 
electrica);  
• Reducerea consumului de energie electrica utilizata pentru iluminat;  
• Reducerea consumului de energie termica (care genereaza economii de combustibil si 
energie electrica).  
Beneficii economice:  
• Economii de combustibil (uzual 10-30%);  
• Economii de energie termica (uzual 20-40%) – care se reflecta direct în  
economiile de combustibil;  
• Economii de electricitate (uzual 5-20%);  
• Economii de apa (uzual 5-10%);  
• Economii de întretinere si exploatare (uzual 5-15%).   

 
  Studiile de caz evidentiate demonstreaza ca este necesara-[8]:  
 
-imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior ; 
-scaderea consumurilor de energie termica si implicit a facturii platite de locatari cu 40...50 % ; 
-reducerea emisiilor poluante aferente producerii energiei termice consumate;  
-costuri de investitie moderate,cu  recuperarea investitiei în 10...15 ani  
-necesitatea monitorizarii cladirilor reabilitate termic în scopul confirmarii performantei energetice previzionate si 
demonstrarii functionalitatii sistemului. 
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Reabilitare termica 
Bloc 122, Str. 
Progresului - Piatra 
Neamt 

1. Datele generale ale cladirii • Anul construirii: 1978 • Proiectul de reabilitare termica: anul 
2003 • Executia lucrarilor de reabilitare termica: anul 2004 • Urmarirea în exploatare: iarna 
2004 / 2005; iarna 2005 / 2006 • Regim de înaltime: P+4E • Numarul de apartamente: 100 
garsoniere • Alcatuirea constructiva: - pereti - panouri din beton armat prefabricat  
- acoperis - sarpanta pod - ferestre - cuplate din lemn  
• Instalatia de încalzire: - încalzire centrala cu radiatoare - centrala termica de cvartal, 
combustibil gaz metan • Date climatice ale amplasamentului: te=-18°C (SR 19 07/1) N=3560 
grade-zile (SR 4839) 
2. Masuri de reabilitare termica si ponderea lor în costul de investitie si în economia 
de energie  
 
Masuri de reabilitare 
termica 

Costul 
investitie* 
E/% 

Economie de  
energie 
KWh/an/% 

Durata de 
recuperare a 
investitiei –** / 
*** 

Termoizolare pereti exteriori 
8 cm polistiren 

43.678/34,7 83.361 /25,8 21,8/13,1 

Termoizolare planseu pod  12 
cm polistiren 

6.511 /5,2 36.796/ 11,4 7,4 /4,5  
 

Ferestre geam termoizolant 36.040/ 28,7 58.257 /18,0 25,7 /15,4  
Spalarea chimica a instalatiei  
de încalzire + echilibrare  

178/ 3,3 
 

15.020/ 4,7 11,6 /7,0  

Rob. termostat + repartitoare 8.528/6.8 24.522 /7,6 14,5 /8,7  
Termoizolare conducte 
distributie subsol  

1.991 /1,6 27.278 /8,5 3,0 /1,8  
 

Armaturi sanitare+ 
contorizare individuala a.c.m.  

24.804/ 19,7 77.499/ 24,0 13,3 /8,0  
 

Total  125.730 /100 322.733/ 100 16,2 /9,7  
•Costuri Deviz pe obiect (exclusiv TVA) ** Cost energie: 24 Euro/MWh *** Cost energie: 40 
Euro/MWh  
Investitia specifica total masuri de reabilitare termica: 1257 Euro/apart- 45,78 



 31 

Euro/m2 
 3.Rezultate de Performanta a cladirii   
Performanta  UM <Reabilitare  Reabilitata, în  

exploatare iarna 
2004-2005  

Reabilitata, în  
exploatare iarna 
2005-2006  

G  W/m3K 
% 

0,74 
100   

0,456 
62 

0,542  
73  

tim °C 19 21,8 22,5  
Q înc + acm 
 

MWh/an 
% 

516,1 
100 

308,8 
59,8 

285,5  
55,3  

q înc + acm kWh/an·m2 188 112,4 103,9  
e CO2 kg 

CO2/an·m2 
37,6 22,5 20,7 

 
Programe UNDP Scoli, spitale si alte cladiri publice  

Alba-Iulia- reabilitare instalatii de încalzire si izolarea termica partiala la patru unitati scolare. 
Beneficii estimate • Economii de energie 285 toe/an• Reducerea emisiilor de CO2 650 tone/an  
Valea Viseului, Poienile de sub Munte, Crasna si Repedea- “Solutii energetice durabile 
pentru patru unitati scolare din ariile rurale defavorizate din Parcul Natural Muntii 
Maramuresului". Crasna-Beneficii estimate • Economii de energie 39 tep/an• Reducerea 
emisiilor de CO2 154 tone/an 
Comuna Mica, Judetul Mures-realizarea unei serii de investitii destinate reducerii costurilor de 
pe facturile de combustibil si îmbunatatirii nivelului de confort termic la o scoala prin: înlocuire 
sistem de încalzire si realizarea izolatiei termice partiale a cladirilor; montare  usi noi de acces în 
scoala – etanse, tip termopan.Beneficii estimate • Economii de energie 6 tep/an • Reducerea 
emisiilor de CO2 23 tone/an 
Satul Panaci- reabilitarea gradinitei prin reabilitare:înlocuire sobe vechi cu un sistem de 
încalzire centrala pe baza de ardere a lemnului;montarea de ferestre si usi tip termopan;sistem 
de iluminat interior;podele si reconsolidare partiala a peretilor. 
Beneficii estimate • Economii de energie (25% lemn economisit) 2,6 tep/an• Reducerea emisiilor 
de CO2 10 tone/an 
Satu Mare -cresterea eficientei energetice la doua unitati scolare prin: înlocuirea sistemelor de 
încalzire si cresterea performantelor termice.Beneficii estimate • Economii de energie 21 tep/an 
• Reducerea emisiilor de CO2 48 tone/an 
Sighisoara- reabilitarea instalatiilor de încalzire, modernizarea sistemului interior de iluminat si 
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izolarea termica partiala la cinci unitati scolare.Beneficii estimate • Economii de energie 132 
tep/an• Reducerea emisiilor de CO2 304 tone/an 
Victoria- cresterea eficientei energetice la Primaria orasului si la cladirile publice adiacente 
prin:echipamente auxiliare pentru eficienta energetica. Beneficii estimate • Reducerea emisiilor 
de CO2 7 tone/an  

                                        
                           6.Solutii tehnice cadru recomandate pentru reabilitarea sau modernizarea 
energetica 
 
 A cladirilor de locuit existente prin interventii: 
 
 1.Alimentare de la sistemul centralizat de caldura 
 
Incalzire 
spatii 
locuite 

1.Reabilitare anvelopa 
2.Reabilitare instalatie 
interioara 
3.Modernizare 
anvelopa 
4.Modernizare 
instalatie interioara 
 

1.-etansare geamuri de pe casa scarilor; 
-etansare si inchidere  usi din spatiile nelocuite; 
-etansare usi si ferestre locuinta;fisuri tocuri;guri acces baie;corecta 
ventilare baie si bucatarie; 
2.-spalare corpuri statice si dotare cu ventile de aerisire;robineti de izolare 
pe conducte; 
-inlocuire vane defecte; 
3.-triplare ferestre/inlocuire cu tip termopan/obloane mobile extrioare; 
-izolare termica terase,plansee si pereti adiacenti spatii reci;pereti exteriori; 
4.-robineti cu cap termostatic; 
-dispozitive de pastrare a disponibilului de presiune constant la coloane 
verticale; 
-dotare cu repartitoare de costuri si contor general; 
-izolare conducte din subsol 

Apa 
calda 

1.Reabilitare instalatie  
2. Modernizare 
instalatie  
 

1.-reparare armaturi defecte; 
-utilizare perlatoare pt reducere debit; 
-debitmetru pe conducta de acces in subsol; 
2.-armaturi cu consum redus de apa; 
-contorizare individuala; 
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-izolare conducte de distributie si recieculare. 
Lucrari 
conexe 

1.Asociatie  
2.Furnizor 

1.-uscare subsol inundat;dotare cu clapete a canalizarii contra refularii celei 
stradale; 
-reparare conducte sparte; 
-desfiintare boxe contra accesului la conducte; 
-contorizare gaz si la bucatarii; 
-coloane cu vane de echilibrare automata; 
2.-asigurare debite si presiuni necesare;contorizare si tratare apa de adaos; 
-asigurare parametrii tehnici si hiraulici;inclusiv de echilibrare; 
-contorizare,monitorizare si automatizare PT/CT. 

 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
 
 2.Cladiri de locuit individuale sau insiruite –dotate cu  sursa proprie de caldura 
 
Incalzire 
spatii 
locuite 

1. Apa calda anvelopa 
2.Reabilitare instalatie 
interioara 
3.Modernizare anvelopa 
4.Modernizare instalatie 
interioara 
 

1.-etansare geamuri de pe casa scarilor; 
-etansare si inchidere  usi din spatiile nelocuite; 
-etansare usi si ferestre locuinta;fisuri tocuri;guri acces baie;corecta ventilare baie 
si bucatarie; 
2.a.incalzire centrala-dotare corpuri cu ventile de aerisire si teuri de reglaj; 
-inlocuire vane cu pierderi;curatire cazane; 
b.cu sobe-curatire periodica;element de inchidere cos in nefunctionare; 
3.-triplare ferestre/inlocuire cu tip termopan/obloane mobile extrioare; 
-izolare termica terase,plansee si pereti adiacenti spatii reci;pereti exteriori; 
-inchidere a scarii de intrare/sas la intrare; 
4. a.incalzire centrala-robineti cu cap termostatic;dispozitive de reglare a 
circuitelor cu directii diferite; 
-reglare cu ceas programabil;izolare conducte;arzator si cazan  modern; 
b.cu soba-trecere pe combustibil gazos;echipament de reglaj sobe dupa 
temperatura interioara. 

Apa 
calda 

1.Reabilitare instalatie  
2. Modernizare instalatie 

1.-reparare armaturi defecte; 
-utilizare perlatoare pt reducere debit; 
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2.-armaturi cu consum redus;izolare termica conducte si boiler cu acumulare; 
-reducere temp.pana la 50 ºC 

Lucrari 
conexe 

Proprietar -uscare subsol inundat;dotare cu clapete a canalizarii contra refularii celei stradale; 
-reparare conducte sparte; 
-reparare acoperis peste pod; 
-curatare cosuri de fum;tencuiala fatade 

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
3.Date primare privind masurile de reabilitarea sau modernizarea energetica a cladirilor pentru analiza 
economica in cadrul Auditului energetic-costuri „C” si „I” intr-un program de calcul automat 
 
Anvelopa 1.Elemente de 

constructie opace 
2.Tamplarie 
3.Alte tipuri 

1.-pereti exteriori verticali; 
-acoperis tip terasa/sarpanta; 
-planseu sub pod neincalzit; 
-pereti interiori verticali; 
-planseu direct pe sol/peste subsol neincalzit sau spatiu exterior; 
-alte tipuri; 
C=AxAiz+BxViz [Euro] unde-C-costul unitar,A,B cost material termoizolant(m² sau 
m³);Aiz-aria totala pereti pt termoizolare si Viz-volum total. 
2.-ferestre 
Ct=CxAte [Euro] unde – Ate aria totala(ferestre exterioare;luminatoare;vitraj din blocuri 
de sticla;montare oblon pe fereastra; alte tipuri); 
-usi sau alte tipuri-idem(arie totala) 
-etansare rosturi elemente mobile si contur tamplarie-idem(cu lungime) 

Instalatii Aferente cladirii 
 

1.-de incalzire-corpuri statice;prin radiatie de joasa temperatura;cu aer cald;local-
aparate independente;reglaj si contorizare 
2.-apa calda de consum-sursa de producere/preparare;distributie;utilizare;solara; 
3.electrica si de iluminat-uz casnic;birou;aferente; 
4.ventilare/climatizare-centralizata aer-apa;aer;climatizare locala-cu aparate de 
fereastra,SPLIT,cu dulapuri. 

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



 35 

 
4.Consumuri specifice de caldura pentru prepararea apei calde de consum in cladirea de referinta de locuit  
 
Tip Detalii G60 

[l/pers.zi] 
Q60[kWh/m²an] 

Racord centralizat  Bloc  
Case individuale 
Case insiruite 

110 
80 
80 

1958xIlocxAloc/Ainc 
1424xIlocxAloc/Ainc 
1424xIlocxAloc/Ainc 

Centrala termica sau statie 
termica compacta 

Bloc  
Case individuale 
Case insiruite 

80 
60 
60 

1424xIlocxAloc/Ainc 
1068xIlocxAloc/Ainc 
1068xIlocxAloc/Ainc 

Apartamente din blocuri cu 
centrala sau boiler 

- 60 1068xIlocxAloc/Ainc 

Individuala sau insiruita cu 
sistem propriu cu 
combustibil 

NH4 
Lichid 
Solid 

50 
40 
30 

890xIlocxAloc/Ainc 
712xIlocxAloc/Ainc 
534xIlocxAloc/Ainc 

Individuala sau insiruita cu 
sistem propriu cu 
combustibil cu plita sau 
aragaz  

- 20 356xIlocxAloc/Ainc 

Unde Iloc-indice mediu statistic de ocupare a locuintelor; 
Aloc-aria utila a camerelor de locuit; 
Ainc-aria utila a spatiului  incalzit. 
 
     5. Audit Energetic-Propuneri si soluŃii tehnice privind instalatiile de incalzire si preparare a apei calde de 
consum aferente-[7] 
 
Solutii  Necesitati de aplicat 
Complexe, cu 
costuri 
ridicate si 
obligatorii 

1.Scop: 
-soluŃia tehnică adoptată să fie în concordanŃă cu disponibilităŃile financiare ale beneficiarul; 
-prioritate pentru măsurile ale căror costuri de investiŃie se recuperează în termen scurt prin 
economii la factura energetică. 
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2.InstalaŃii de încălzire pentru: 
a. Blocuri de locuinte- 
-analiza abaterilor debitelor caracteristice fata de valoarea de proiect si înlocuirea corpurilor de 
încălzire existente, care prezintă grad mare de uzură, cu corpuri de încălzire performante (având un 
indice ridicat de încărcare termică a metalului pentru durata de viaŃă) şi corelarea mărimii acestora 
cu soluŃiile de reabilitare termică a anvelopei clădirii; 

-inlocuire robineti coltar de tipul dublu reglaj prin montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de 
încălzire, pentru a putea diferenŃia regimurile termice pe încăperi; 

-eliminare a functionarii anormale ,consecinta a depunerilor de materii organice si anorganice prin 
înlocuirea conductelor instalaŃiei de încălzire şi realizarea unei scheme de distribuŃie care să permită 
descentralizarea încălzirii colective şi contorizarea individuală (schema prevede: coloane pe casa 
scării, distribuŃie orizontală de apartament, contorizare la nivel de apartament); 

-analiza si eliminarea  excesului de putere instalata a punctelor termice prin prevederea unei 
centrale termice proprii pentru clădire, dotată cu echipament performant şi funcŃionare 
automatizată; 

-în cazul existenŃei unei centrale termice de imobil înlocuirea utilajelor şi echipamentelor învechite, 
cu aparate moderne de randament ridicat (cazane, pompe de circulaŃie, schimbătoare de căldură); 
dotarea centralei cu aparatură de măsură, control şi automatizarea funcŃionării; prevederea unei 
staŃii de tratare a apei de adaus (dedurizare); 

-folosirea unor scheme funcŃionale pentru centrala termică prin care să se asigure deplina siguranŃă 
şi funcŃionalitate a centralei termice şi care să permită acordarea regimului de funcŃionare al 
cazanelor cu sarcina termică a consumatorilor (funcŃionarea cazanelor "în cascadă", autonomia 
circuitelor hidraulice ale cazanelor şi consumatorilor prin utilizarea "buteliei de egalizare a 
presiunilor",  a "pompelor de injecŃie la cazan",  şi a "pompelor la consumatori" etc.); 

-utilizarea surselor neconvenŃionale de energie (solară, geotermaIă), folosirea pompelor de căldură 
şi a sistemelor de microcogenerare. 

b. Clădiri de locuit individuale pentru incălzirea centrală: 

-măsuri similare cu referire la corpurile de încălzire, armături, echipamentele din centrala termică. 
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c.Cladiri publice: 

-utilizarea unor sisteme de încălzire corespunzătoare mărimii şi destinaŃiei spaŃiilor interioare 
(încălzire cu aer cald, încălzire prin radiaŃia, încălzire cu pompe de căldură etc.); 
-soluŃii integrate de funcŃionare a instalaŃiilor de încălzire şi de ventilare-climatizare; 
-dotarea clădirilor cu circulaŃie intensă, cu perdele de aer cald la intrări; 
-recuperarea căldurii de la utilaje, de la instalaŃiile de iluminat, de la aerul viciat evacuat etc.; 
-utilizarea surselor regenerabile(solară, geotermală) pentru prepararea apei calde de consum; 
-angajarea unui responsabil energetic; 
-monitorizarea şi dispecerizarea consumurilor energetice;  
-sistem de gestiune tehnică a clădirii (BMS) 
2. InstalaŃii de ventilare la clădiri de locuit: 
-cuplarea la instalaŃia de ventilare, în funcŃie de necesităŃi, a unor dispozitive de aspiraŃie locale 
(ventilatoare la hotele din bucătării, microexhaustoare la grupurile sanitare). 
3. InstalaŃii de apă caldă menajeră modernizare în scopul utilizării eficiente a apei calde 
menajere: 
-montarea armături cu consum redus de apă- dispersoare de dus economic; apometre individuale, 
fie la nivel de apartament, fie la nivel de consumator;izolarea termică a conductelor de distribuŃie a 
apei calde de consum şi a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii şi din spaŃiul de 
locuit; 
-înlocuirea conductelor mai vechi de 30 de ani. 
4.Obligatii care  revin proprietarilor,administratorilor pentru cladiri publice, asociaŃiei de 
locatari sau proprietari- 
-contorizarea individuală a consumului de gaze naturale la bucătării în vederea limitării consumului 
acestuia strict pentru prepararea hranei; 
-optimizare a orarului de functionare in alimentarea cu apa calda; 
-asigurarea serviciilor de consultanŃă energetică din partea unor firme de specialitate; 
-personal specializat pentru întreŃinere. 
5.Lucrări care revin furnizorului de utilităŃi termice: 

-trecerea in sistem de cogenerare sau dotare cu cazan automatizat,cu arzator atmosferic,cu vas de 
expansiune si pompa de circulatie a agentului,reglare centralizata termic si hiraulic prin un termostat 
de camera programabil ce deschide reteaua; 
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-branşamente separate echipate cu contoare la nivel de scară de bloc pentru toate utilităŃile; 

-utilizarea energiei solare si livrarea continuă a apei calde şi utilizarea recirculării acesteia; 
-respectarea programului de livrare a apei calde de consum, acolo unde există această specificaŃie 
prin contract; 
-asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde şi reci; parametrilor 
termici conform protocolului încheiat prin contractul de servicii între furnizor şi asociaŃia de locatari; 
echilibrarea hidraulica a reŃelei de alimentare cu căldură şi a celei de apă caldă de consum; 
alimentarea cu apă caldă de consum astfel încât să se evite sustragerea apei din instalaŃia de 
încălzire din in sistem de termoficare si  centrală termică de cvartal;  
-tratarea apei de adaos introdusă în instalaŃia de încălzire; 
-repararea reŃelelor de alimentare cu energie termică şi apă caldă de consum, pentru a limita 
pierderile de apă; 
-lucrări de modernizare a surselor termice si eliminarea  excesului de putere instalata a punctelor 
termice. 

Speciale-
Clădiri de 
locuit 
multietajate 
(OUG 
nr.174/20020 

1.Proprietate comuna: 
-contorizarea utilităŃilor termice la nivel de clădire/scară;  
 -termoizolarea conductelor din subsol şi înlocuirea armăturilor cu pierderi; 
2. Proprietate individuala: 
-contorizarea consumurilor individuale de apă caldă de consum;  
-modernizarea corpurilor de încălzire şi a armăturilor instalaŃiei de distribuŃie a apei calde de 
consum, aferente apartamentului;  
-montarea de repartitoare de costuri pe corpurile de încălzire din apartament.  
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