
 
        
 
 
 
 
 

              

 

 

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

    Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                              PLANUL  de  Actiune pentru Eficienta  Energetica si fara Emisii  
                                                             in  Sectorul Cladiri  
 

       

  Prezinta-Masuri de reabilitare termica si modernizare energetica a cladirilor existente si instalatiilor 
aferente pentru o viitoare Clădire Eficientă Energetic din Sectorul rezidential si comercial, pentru: 

-a îmbunătăŃi condiŃiile de igienă si confort termic -Live, şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile 
energetice, costurile operationale de întreŃinere pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră; 

-reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.  
 

 



   Deziderat-inclusiv pt Romania:Economia de energie este parte integranta si esentiala  Strategiei EU-27 
pentru Schimbarile climatice-reduce emisiile de C02,Durabilitate,imbunatatirea Securitatii furnizarii si 
Competitivitate :de realizat pana in 2020!. AN ENERGY POLICY for EUROPE COM(2007)1 final-propuneri si 
tinte: 
 
Potentialul estimat al economiei consumului anual de energie  20% 
Tinta reducerii emisiilor de gaze Greenhouse (comparet cu 1990) 20%  
Cresterea nivelului de Resurse energetice regenerabile  20%  
Utilizarea de Biocombustibili 10% 
Limitarea Schimbarilor climatice  2°C 
Total-de retinut si pentru  copii–lucru pentru Office of the Energy Observatory  72 ! 
      
   Sectorul Cladiri poate ,primul,contribui semnificativ la realizarea acestui Potential ,conform si cu 
Obiectivele Tratatului de la Lisabona –EU ce  urmaresc cresterea independentei energetice  la import si 
reducere emisii de CO2,prin oportunitati economice,creare de joburi si suport local de dezvoltare: 
  
           
Consum actual in EU-27 40% din cel final de energie(Romania-80%) 
Costul estimat al Potentialului de 
economie de energie-in 2020 

28%, adica sustine  reducerea Consumului final de energie cu 11%. 
 

Raport 2-IPCC 2007 30% din nivelul proiectat de emisii GHG in Sectorul Cladiri poate fi 
evitat cu beneficiul economic pana in 2030 

                                                             1. Dezideratul PLANULUI  

     PLANUL sustine si aplica in parteneriat international aceasta Dinamica a potentialului Economie de 
Energie in Cladiri-pana in 2020 in EU-27;tari candidate(Croatia )si EEA(Norvegia,Irlanda)-Definitie tinta- la 
”Casa cu o singura familie”( ca sinteza a actiunilor Cladiri”environment-friendly”-verzi ;”Green 
Building”; Sustenabile; Casa Energetica Grundfos,etc.), adica o Cladire ideala-Inteligenta energetic,in 
Confort si Recreere: 
EU-27 Existente Consum energetic 220          kWh/m² an              
EU-27 Dinamica referintei- 

Fraunhofer ISI 
Institute Systems and 
Innovation Research 
 

a.Reabilitare:in 3 actiuni 
b.Cele mai bune tehnologii si practice 
pana in 2020: 
-PLAN Cladire Inteligenta Energetic  in 
Romania 2006-2010 
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-Noi-Casa din 2004 
-Casa cu Low Energy-activeaza 
c.  Tinta- 
 -1.Casa Pasiva in 9 tari partenere- fără 
sistem de încălzire tradiŃional şi climatizare; 
nivel de izolare foarte ridicat şi ventilare cu o 
eficienŃă ridicată de recuperare a călduri. 
  -2.Casa cu  Energie zero 
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Romania 1.Locuinte-
single;insiruite,blocuri 
 
 
 
 
 
2.Necesare actiuni-
Blocuri: 
Asociatia Auditorilor 
Energetici pentru 
Cladiri din Romania 

1.Consum energetic-
termoficare;centrale termice;sobe. 
 
 
 
 
 
2.Vechi:Certificare+Reabilitare/modernizare; 
Noi:Standarde ridicate; 
Vise noi:Concepte noi de constructii 
eficiente. 
60% dintre blocuri necesita reabilitare 
şi modernizare termotehnică,doar 12% 
din energia termica de la sursa sint utilizate 
efectiv pentru confortul termic 

1. 390 kWh/m² an(210 apa 
calda-ac+180 incalzire-I) ,  
adica 25 mil. Gcal/an pentru  I si 
20 ac ;cu 77% peste media  
europeana. 

2. PotenŃialul de economisire a 
energiei termice:prin reabilitare 
la consumator -40%;prin 
modernizare la furnizorul de 
căldură-total 88%.Reducere 
emisii de CO2:4 mil.t/an 

 
 

  1.De ce este importanta reabilitarea si cum stam din acest punct de vedere comparativ cu 
celelate tari comunitare  
 
a.Calitatea Fondului de locuinte in Romania: recensamant din 18 martie 2002-Institutul National de 
Statistica- pentru reabilitarea sa energetică si functionare globala in echilibru - 85% din cladiri din sectorul tertiar 
prezinta o vechime cuprinsa intre 12 si 55 ani , cu urmatoarele caracteristici:grad redus de izolare termica si uzura 
avansata a instalatiilor ,cu un randament scazut al alimentarii cu caldura pentru incalzirea spatiala,ventilare-aerisire 
si preparare apa calda de consum  
 
Ani/perioada <12  12-20 20-40   40-55 >55 
Romania % 8,70 14,70 43,43    17,71 15,36 



Alte Statistici: 
 
Consum energetic-
apartament(1970-1985) 

Incalzire-55% 
 

Apa calda-21% Gaze-10% Iluminat-14% 

Blocuri urbane Incalzire+apa calda 
din SOCET:37-49% din 
consum final populatie 

Tipizate-72% 
din fondul urban 
de locuinte 

Interventii necesare la: 
58% existente si construite 
<1985(2,4 mil.apart.) 

 

Izolare termica la o casa 
unifamiliala de 125 mp 
1.Emisii poluante-kg 
2.Emisii kg CO2/an 
3.Consum-kWh 

Insuficienta 
 
16 
8.00 
31.000 

Minim OG 
nr.1/1995 
8 
4.00 
15.000 

Standard suedez 
 
4 
2.300 
8.000 

 

 
 

b.Reactii publice  

Patronatul 
SocietăŃilor  
din  
ConstrucŃii  

Polistirenul, cel mai bun izolator termic:RezistenŃa termică a ferestrelor şi uşilor de 3 ori mai mică 
decat Germania si  de 5 ori mai mică decât în Ńările vestice.Nereabilitata termic: se pierde energie de 
15-20% prin acoperiş, 20-25% prin pereŃii exteriori, 5-10% prin planşeul peste subsol şi 20-25% prin 
ferestre.  

Plan 
conservare  

China :Cladirile rezidentiale si publice sunt sprijinite pentru reducerea la ½ a consumului energetic in 
2006-2010. 

Primaria New 
York 

Plan reducere/10 ani cu 132 de proiecte:emisii GHG(reduse cu 1,1 mil. t)  si consum de energie cu 
30% pana in 2017. 

Iluminat interior Inlocuire lampi fluorescente invechite si semnele incandescente de iesire; 
senzori de detinere, senzori de control si motoare eficiente; Lampile cu 
mercur de 100 W -inlocuite cu LED-uri de 24 W 

Consum public  6,5% din oras si 10% din cererea de energie:reconditionare boilere si 
aparate de aer conditionat   

ConsultanŃă 
imobiliară-
Cushman& 
Wakefield 

EU-chestionar pentru Clădirile office "Verzi": 

Tema Chiriaşi Proprietarii birouri 
Nu cunosc Directivele in domeniu 40% 28% 
Nu reduc  emisiile de CO2 35% 28% 
Perioada dorita  de inchiriere  3-5 ani 5-10 ani  

 



 
c. Eficienta energetica EE in Romania este scazuta in comparatie cu tarile din EU - intensitatea energetica 
finala este în România de 1,6 ori mai mare decât media tarilor din UE si prin promovarea eficientei 
energetice si la nivelul cladirilor se poate imbunatatii consumul major de energie  si reduce costurile pentru 
lucrarile de intretinere,reabilitare sau modernizare termica- Consumul de energie in sectorul cladiri: 
 
Regiune Total Residential-

locuinte 
Tertiar 

Romania  37,8%  
8,5 Mtep 

32,1%  
7,197 Mtep  

5,7% 
1,28 Mtep  

EU-25 40% 
400 Mtep 

70% 
280 Mtep 

30% 
120 Mtep 

Source:EUROSTAT pt 2006; 1 Tep (tone echivalent petrol) = 11,63 Mwh 
 

Actiuni in domeniu: 
 
PLAN-ul Cladire Inteligenta 
Energetic:prioritar reabilitarea termica  
concertata pentru blocurile de locuinte 
existente în mediul urban  

- 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 sectorului populatiei din Romania;  
- blocurile tipizate au o pondere de 72% din fondul de locuinte existente in 
mediul urban 

Planul de actiune pentru Eficienta 
Energetica :Realizare Potential  
COM(2006)545 final-EU-25 
 
  

1.Estimare a Potentialului de economie a energiei in 2020 pentru 
sectorul Cladiri : 
-locuit (residential) -27% ;reabilitare pereti si izolare acoperis ; 
-comercial(tertiar)-30% ; imbunatatire sistem de conducere.  
2.Actiunea Prioritara 2 Realizare de cladiri mult eficiente energetic-
Cerinte de performanta a cladirilor si cat mai multe cladiri cu energie 
scazuta« case pasive ». 
-in anul 2009 se va mari obiectivul Directivei 2002/91/EC –Performanta 
energetica in cladiri-dupa completa implementare; cu cerinte minime de 
performanta pentru noi si renovari in cladiri(kWh/ m2) si componentele lor, 
precum ferestrele; 
-pentru cele noi pana la finele anului 2008 ,ca obiectiv,se dezvolta o strategie 
pentru apropiere de « case pasive » si atingere nivel pana in 
2015 (Austria si Germania au prevazut conditii pentru finantariile 
bugetare;cu 2015– toate constructiile noi devin case pasive). 

 



 

 

                           2. Cum putem reduce costurile in ce priveste consumul de energie?  
Actiuni mixte -Sinteza “Future of buildings!”:Ghid practic al PLAN-ului pentru Locuinta sau 
Birou! 
 

  Source:www.energy.eu 
 

 
Actiuni Expunere 
Locuinta Peste 50% din consum este prin incalzire-necesara izolarea termica. 

Regleaza termostatul cu 4-5 °C –noaptea sau cand pleci. 

Inchide total aparatele-masinile nefolosite prin stand-by-10% economie din consum. 
Office Izolare termica a anvelopei cladirii si a elementelor componente. 

Sistem de mamagement :cand nu este ocupata pentru incalzire,control iluminat; 

Uz de  ink-jet imprimante – consum de 90% mai mic decat laser. 
Cat mai putine 
Emisii in Cladire 
de la Masini si 
Aparate de uz 
casnic-consuma 
si  33%   
 

Cumparat-Cu etichetare pentru eficienŃa energetică,conform normelor internationale, Clasa de 
eficienŃă- Consum de energie kWh/an- fiind pe o scară de la (A++, A+ ),A (mai ridicată) până la G 
(mai scăzută),sunt alimentate exclusiv de la reŃeaua de distribuŃie a energiei electrice de joasă tensiune. 

Consumul real depinde de conditile de utilizare si amplasare  ale aparatului,clasificarea 
efectuandu-se –real si standardizat ,prin aplicarea unor norme de reglementare al indicelui 
de  eficienŃa energetica: 



Frigider, 
congelator 

 vasele cu alimente fierbinti(80°C) sa revina la temp.camerei(20°C); 

cu usi inchise si verificate, plasat in spatii cu circulatie aer sau reci(nu langa 
–soba,calorifer sau aragaz). 

curatat periodic;acumularea de praf pe tevile de circulatie agent,din spatele 
aparatului-creste consumul cu 30%.  

eficienta maxima-prin setare:congelatorul la 4ºC  si frigiderul 18. 
Masina 
electrica 
de gatit-
aragazul 

1.oala la acelasi diametru ca al placii:un 1 cm mai mic=pierderi de  1/3 din 
consum. 
2.oala cu fundul plat si cu capac:altfel creste consumul de 4 ori. 
3.ochiurile/cuptor pastreaza caldura si dupa oprire-5-10 min.:oprire la timp a 
cuptorului-economie de 20% si la 3 deschideri inutile-consum cu 10% mai mare. 
4.apa necesara cat mai mica cantitativ. 

Cuptorul 
microunde  

1.economie pâna la 70% fata de utilizare aragaz. 
2.mai repede si economic:lichidele pâna la ½ l –fata de masina electrica de gatit. 

Masina de 
spalat  
 

vase multe si  mai putin murdare:spalate la 50º C în loc de 65º C. 

rufe-incarcare completa si cat mai murdare:suficient 40º C;prespalare si 
fierbere evitate; la 60º C –reducere consum cu 35%;uscare naturala. 

Aparat aer 
conditionat 

alegere dupa suprafata:la 25 mp –echivalent de 9.000 btu; 30-35 mp -12.000 btu; 
50 mp -14.000-18.000 btu.   

Boiler  instant electric:necesar de apa calda în consumul si în cantitatile utilizate;decalcifiat. 
Economice Masina cafea in comparatie cu ibricul;fierbatorul de oua sau prajitor de paine   

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

Actiuni in conditile de utilizare si amplasare  ale aparatului: 
Producere 
caldura 

Economie cu o temperatura mica noaptea sau cand pleci!. Reglând termostatul 
cu 1°C in jos-economie de 6%. 

Corpul de incalzit-radiator:izolat-fata de perete cu o folie argintie reflectorizanta 
din  tabla(economii de 40%);neacoperit cu perdele sau rufe,izolat de mobilier-20% din 
caldura este pierduta;aerisit  constant si curatat interior de mal/exterior de praf- scad 
costurile de încalzire cu pâna la 15%; reglata temperatura cu robinet termostatic.  

Reglaj temperatura dorita si economie-15% in:cladire-cu termostatul centralei sau 
camera-cu robinetul cu termostat(cu senzor:incorporat sau la distanta-cand 
radiatorul este acoperit/izolat). Temperaturi recomandate-°C : 
 
Baie -corpuri de încalzit din tevi rotunde 22  
Sufragerie,living,camera copii-lucru 20 



Bucatarie,dormitor 18 
Vestibul 15  

Aerisire 1.Aerisita camera/cladirea de 3 ori/zi câte 5 minute prin deschidere larga a 
ferestrelor-si inchise corpurile de încalzit/calorifere.  
2.Inchise jaluzelele sau draperiile în timpul noptii. 

Izolare 

Termica  

Izoleaza casa-la pereti,acoperis si pardoseala! Reducerea cu 50% a pierderilor 
de caldura-economii  de pâna la 30% din necesar de energie: 

Peretii exteriori-recomandat:echilibru in caldura - iarna sau racoare-vara;nu 
necesita bariera anti-vapori;materialul neafectat de inghet. Renovarea fatadelor -
economisii pâna la 35% din costurile de încalzire (daca peretele interior are 18ºC- temp. 
aerului prin caldura poate fi scazuta la 20ºC):termografia arata pierderile de energie- si 
prin fisuri sau crapaturi.Cerinta E:strat termoizolant cu polistiren sau armaturi de 
tesatura din fibra de sticla/sintetica+tencuieli si strat de protectie.   

Peretii interiori-mod exceptional:si cu montaj de bariera anti-vapori la izolare cu 
vata minerala sau beton(spuma poliuretanica-izolare+bariera),in camere cu umezeala-
bucatarie,baie;studiu si eliminare-umezeala,pete sau mucegai. Peretii despartitori intr-o 
incapere pentru conservare caldura:compartimentari cu placi din gipscarton ;lipite cu 
tapet sau faianta sau pot fi zugravite. 

Ferestrele noi cu geam termoizolator  si tamplarie din PVC-economisesc pâna la 
500 litri de combustibil termic/an;iarna cu orientare la razele solare din Sud(sau E/V)-
inclusiv iluminare si  vara cu umbrire–aerisire;antizgomot. Izolare ferestre vechi –scad 
costurile de încalzire cu 15 %:autoadezive supraelastice din material spumos si cauciuc 
în culorile alb si maro. 
Geam-2-3 buc. cu 
gaz intre ele  

Cu pelicula low-E,grosime-min.24 mm,coeficient de 
transfer termic U<2 W/mpK(norma-1,2;cel vechi-3,0) 

Profil PVC Minim 3 camere;armat cu profile din otel zincat cu 
minim:grosime-1,5 mm si latime-58 mm 

Feronerie Oscilo batanta-rezistenta la 1500 cicluri inchis-deschis 
Glaf contra ploaie Exterior-din aluminiu;interior-din PVC 
 

Acoperis(sau sarpanta)este deasupra Podului sau Mansardei(pod cu 
climatizare)cu pereti etansi:necesar a fi cu perna termoizolanta(cu placi din gipscarton 



-vata minerala de sticla si  basalt), bariera contra  vapori(grinzile  de lemn izolate cu 
folii) si cu protectie fonica-contra incendiilor; dusumeaua deasupra stratului de separare- 
o folie polimerica sau material geotextil ;economii de 20% din energia de 
încalzire;pierdere de 20% din energie de încalzire- acoperis neizolat.  

Terasa cu structuri:beton de panta+strat termoizolant+sapa din mortar+strat de 
protectie++strat hidroizolant. 

Subsolul izolat termo si hidroizolant-economie de 30% din costurile de 
încalzire:izolarea cu placi din polistiren extrudat -planseu -pardoseala(inclusiv fonic)-
exteriorul peretilor(cu membrana bituminoasa în 2 straturi). 

Instalatii de protectie solara-la supraincalziri vara:la exteriorul cladirii-obloane si 
rulouri -frontoane mari de sticla.Instalatii de umbrire:in interior-rulouri –jaluzele. 

Energia 
solara  

Pregatirea apei calde si încalzirea partial solara-asigura 70% din necesar/an:  
panouri solare pe acoperis sau sol-înclinare optima-conducte de racord-boiler-dus solar.  

Incalzire 
cu peleti 
de lemn 

Sobe cu ardere completa-incalzire cu radiatoare -apa calda-economii pâna la 65% 
din costuri:aschii-rumegus presat la o temperatura înalta în matrite cu gauri; 
650kg/m³-înmagazineaza 4,9kWh/kg -emisii minime -cenusa este îngrasamânt.   

Sa inchidem 5 
becuri in holuri 
si camere, cand 
nu suntem, si 
salvam 60E/an 
si 400 kg de 
CO2 emisii/an-  
Actiuni pentru 
economia de 
energie prin 
management 
individual sau 
calculator 
 

 Iluminat-in locuinta,consum de circa 10-15% energie,mai ales cand este necesar peste 2 
ore/zi-evitat becul incandescent:  
 
bec economic-
CFL- 

1.durata de viata-10 ori mai mare;80% economii curent-la aceeasi 
intensitate lumina(incandescent -transforma 90 -95% din energia în caldura si 5 
-10% în lumina). 
2.cu luminozitate reglabila, senzori de lumina la iluminat exterior si de 
miscare. 
3.culorile albe - lumina de zi(efect rece si profesional), alb neutru(bucatarie -
birou) si alb cald(dormitor). 
 

intensitate adaptata necesitatii- economie de pâna la 30%;camere mai mari  sau birou -
numai zonele folosite;exterior- în functie de lumina zilei.  

LED-uri 
-cu economie 
maxima 

consumul mic -0,2 W/LED; durata medie de viata de 100.000 ore;rezistent  
la socuri si vibratii;caldura emanata redusa 
 

Iluminatul 
exterior  
 

1.economii pâna la 80% energie:lampi solare inteligente(celula solara va  
fi îndreptata spre sud)-lampile cu senzori infrarosii(înregistreaza oscilatii de 
temperatura bruste-oameni, masini ;o miscare în întuneric duce la o aprindere). 
2.montat economizor pentru scadere tensiune de alimentare: aceasi 



intensitate dupa ce lampile cu descarcare de gaze se incalzesc (20-30 de 
minute)- www.economizor.lolex.ro 

 

Functia stand-by la aparatele electrice: încarcatorul consuma energie si daca telefonul mobil nu 
se încarca;un aparat inactiv,dar incalzit-este  echivalent  a 5 W consum. 
 
Prelungitor Cu intrerupator: transformatoare becuri;televizor-deschis cu telecomanda, 

cu eticheta ecologica comunitara!  
Economizor Computer: pauza de 10 – 15 min.si cu activare automata. 
Priza 
programabila 

Se deconecteaza total:iluminat în concediu;iluminare acvariu;televizor sau la o 
instalatie Hi-Fi. 

 

Apa-utilizari:consum zilnic/persoana este de 120 -150 litri de apa( 40% -rezervor WC) 
 
dusul 1.cada plina a baii- de 3-4 ori consum in mai multa apa;  

2.temperatura apei calde-de 60° C:diminuare pericol de calcificare; 
3.reductoare de debit-montate înaintea robinete sau parte intermediara a armaturi.  

robinet 
cu 
perlator 

1.cand ne spalam pe dinti sa inchidem robinetul! 
2.robinetul curge ,daca nu e inchis bine-daca, picura –consum 170 litri apa/luna! 
3.consum de apa calda cand trebuie si reglat debitul la robinet! 
4.economizor-pulverizator la robinetul-dus de apa calda! 

WC  rezervor cu tasta de economie-teava de scurgere cu panta mai  
mare de 3%( fara înfundari)  

chiuveta pot curge si 12 litri/minut.Dotari necesare:limitator de debit-economii pâna la 50% 
apa potabila;armaturile electronice -se deschid la apasarea butonului si se închid imedia  
economii de 70%;stop de dus -în timpul folosirii sapunului -opri si da drumul la apa prin 
apasare de buton 

apa de 
ploaie  
 

1.50% din consum nu necesita apa potabila -rezervorul WC, masina de spalat(fara 
calcifiere)-udarea gradinii si spatii verzi-spalarea masinii-economii de  75 litri apa  
potabila:butoi –cu pompa 
2.udare in gradina-economii de 40% din costuri:vara- 10 litri/mp.-la 4 zile- dimineata 
devreme(între 21:00 si 22:00 -se evapora 25 – 30%;intre 2:00 si 4:00-sub 10%). 
Necesar:computer automat a instalatiilor de ploaie artificiala si a sistemelor prin stropi  
economisi costuri de apa pâna la 40%;apa multa- spala substantele nutritive si 
îngrasamintele de la radacini si împiedica repartizarea oxigenului în sol.  



Source:1.Europe`Energy Portal 2.Reabilitarea Termica-Ghid-Ministerul Transporturilor,Constructiilor si 
Turismului 3.”Economisiti energie! Economisiti bani!”-www.bauMax.ro  

                                                                 3.Modele si pentru o Cladire Ecologica 

Casa ecologica 1.Din materiale ecologice si reciclabile-http://www.icase.ro/executie.php  

2.Satul  ecologic:cu designul ecologic(din chirpici sau balegă din paie şi resturi menajere) si alimentate cu  
energia regenerabila.  

  

3.Model locuinŃe in ecosistem natural:pereti  din lemn masiv tip schelet(distantat-modulat la 60 
de cm- rotund- în grindă chertată); izolate fonic şi  termic(eficientă: 0,29-0,10 W/mpk prin panouri de 
rigips , vată minerală ,cu polistiren si cu folii anticondens); fundaŃii mult mai reduse ca volum; 
rezistente- la cutremur ,foc, contra dăunătorilor si orientate  către soare-Austrocasa- Programul 
RETScreen International Canada(reduceri de 43 tone de CO2/an prin 
pompa de căldură utilizata) 

 
 
 



Casa 
Economica cu 
pompa de 
căldură 

Asigura reducerea consumului de energie cu 75% pentru producerea apei calde,încălzire si 
condiŃionare:prin convertirea energiei solare in caldura Pamantului din sol, aer, apa freatică 
,stâncă.Graficele sunt reliefate de Asociatia Energia Noastra. 
 
 

 
 
Temperatura medie aer,apa subterana si sol sunt prezentate in fiecare luna intr-un an-necesar 
in calculul si proiectarea intregului sistem : 
 

 

Cost pompa la o cladire:10.000 Euro/100-150 mp;1 kWh de electricitate pentru circuit asigura 4 kWh de 
caldura(mărci Thermia, Octopus, Ochsner, Dimplex, Tetco, Hoval). Amortizare in maxim 7 ani. 
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Casa Solara 

 

 

 

Potentialul pentru instalatii PV integrate in acoperisuri:  

 
Suprafata neta de  
acoperisuri (km2) 

Putere potentiala 
(MWp) 

Energia potentiala 
(GWh/year) 

Procentajul de PV din 
electricitate 

Europa 3.723 617.662 494.194 14,64% 

SUA 4.563 757.039 903.579 19,54% 

Japonia 1.050 174.179 158.503 11,54% 

Raportul EPIA -Asociatia producatorilor europeni de fotovoltaice:Sistemele fotovoltaice in 2010. 
Casa ISOVER Solutii pentru izolarea termica si fonica a pardoselilor, pereŃi interiori şi exteriori, mansardelor, 

teraselor,conductelor,cu vată minerală de sticlă şi bazaltică, precum şi spume de izolare. 

 



 
Prima Casa 
Pasiva din 
Romania  

O Casa pasiva cu termoizolare eficienta-fara condens(punctul de roua nu mai apare): cu ferestre cu trei 
foi pe geam şi protecŃie solară;cheltuieli doar 100 de euro lunar.Casa AMVIC-fam.Crutescu- “Confort 
superior- din diafragme de beton turnate în cofraje de polistiren: liniste, temperatura ambientala uniforma– 
diferenta de temperatura între mijlocul camerei si fata interioara a peretelui exterior este de doar 2 grade 



Celsius, nu patrund din atmosfera exterioara praful, polenul sau alti factori poluanti;reducere  de emisii în 
atmosfera cu 30%-50%;diferenŃă de preŃ de 20.000-40.000 de euro.”  

Anvelopa- 
ovală 

Cofraje termoizolante din polistiren de minim 30 cm în care se toarnă beton;ferestrele 
cu 3 rânduri speciale de foi de geam; planseu fono- si termoizolant. 

Instalatii VentilaŃie(pompă de căldură aer-aer);încălzire din pardoseală, solară pentru apa caldă 
menajeră. 

 

  
  
  
  

Source:Adevarul 

Cladiri 
reabilitate 
termic 

sau noi-Ghid 
Minister 
Transporturilor 

 

Reduc consumul termic pana la 19% in comparative cu cele vechi;desi-prin izolare polistirenul 
dispare de pe beton si este stabil pe structura din caramida.  

1.Fondul ElveŃian de Contrapartidă-F privind acordarea asistenŃei financiare: reducere in medie cu circa 
35% a consumului de energie si a poluării;imbunătăŃirea esteticii exterioare.www.sdc-seco.ro 
I-2003-2004-
1047apartamente 

12 oraşe/judete si cu zone climatice diferite -HG nr. 964/2003 ;cost-2,161 Mio 
Euro/F-1,651;clădiri de locuit cu destinaŃia de locuinŃe sociale, aflate în proprietatea 
administraŃiei publice locale. 

II-2005-2008 InvestiŃie:4,330 Mio Euro/F-3,000 Mio euro (69%);lucrari complexe de reabilitare 
termica şi echipamente aferente;18- camine copii institutionalizati, camine copii cu 
disabilitati fizice si mentale, camine batrani, spitale, scoli din 18 judete. 

Masurile de reabilitare termica : 
• Izolarea termică suplimentară a anvelopei exterioare (pereŃilor esteriori); 
• Izolarea termică a planşeului peste subsol; 
• Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel; 
• Transformarea acoperişului tip terasă în acoperiş tip şarpantă cu învelitoare uşoară,; 
• Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare, prin înlocuirea cu tâmplărie nouă termopan şi geam 

termoizolant dublu; 
• Instalarea unor centrale termice de imobil; 



• Refacerea si revizuirea instalatiilor interioare de incalzire si inlocuirea conductelor de distribuŃie de 
încălzire şi apă caldă de consum; 

• Montarea de robinete cu cap termostatic pe corpurile de încălzire şi reechilibrarea instalaŃiei; 
• Montarea de repartitoare de costuri pe corpurile de încălzire; 
• Contorizarea energiei termice la nivel de imobil (încălzire şi apă caldă menajeră); 
• Contorizarea apei calde menajere şi a apei reci la nivelul punctelor de consum din clădiri şi amenajări 

ale instalaŃiilor interioare în vederea montării contoarelor; 
• Introducerea unor armături cu consum redus de apă la obiectele sanitare şi repararea instalaŃiilor 

interioare de apă caldă. 
 

 
 
 

Counties included in the Thermal Building Rehabilitation pilot project phase I 
 

Counties included in the Thermal Building Rehabilitation pilot project phase II 
 

2.Legislatia in domeniu conform legislatiei in domeniu (mai ales ca dupa 1 ian 2010 la locuinŃe 
unifamiliale şi a apartamente din blocurile de locuinŃe,trebuie eliberat  Certificatul de performanta 
energetica , valabil 10 ani de la data emiterii pentru cladirile care se construiesc, sunt vândute sau 
închiriate,deci impune un prêt de piata- Legea  nr.372 /2005 privind performanŃa energetică a 
clădirilor) 

  a.Pentru Clădiri existente in sistemul rezidential si tertiar -proprietarii fiind  persoane fizice şi/sau 
juridiceromâne,în care se desfăşoară activităŃi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi 
regim termic, conform OG nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi 
stimularea economisirii energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
   b.Special pentru  Blocuri de locuinŃe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea 
creşteriiperformanŃei energetice prin : operaŃiuni realizate în scopul creşterii eficienŃei energetice a clădirii, 
prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice si  incluse  în programe anuale de acŃiuni pentru  



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

 c.Cum reabilitam termic locuintele- Solutii tehnice cadru pe care le recomand pentru 
reabilitarea sau modernizarea energetica-conform normativelor de reglementare : 
 

      1.Cladiri de locuit existente cu alimentare de la sistemul centralizat de caldura-tip 
bloc 
Instalatii 
de 
caldura  

1.Reabilitare anvelopa-Etansare usi si ferestre din spatii;fisuri tocuri;guri acces baie;si 
corecta ventilatie baie si bucatarie; 
2.Reabilitare instalatie interioara-spalare corpuri statice si dotare cu ventile de aerisire; 
robineti de izolare pe conducte;inlocuire vane defecte; 
3.Modernizare anvelopa-triplare ferestre/inlocuire cu tip termopan/obloane mobile 
extrioare;izolare termica terase,plansee si pereti adiacenti spatii reci;pereti exteriori; 
4.Modernizare instalatie interioara cu -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 :reparare armaturi defecte;utilizare perlatoare pt reducere debit; 
-debitmetru pe conducta de acces in subsol; 
2. Modernizare instalatie :-armaturi cu consum redus de apa;contorizare 
individuala;izolare conducte de distributie si recieculare. 

Lucrari 
conexe 

1.Asociatie : 
-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.Furnizor agent termic-asigurare debite si presiuni necesare;contorizare si tratare apa 
de adaos; 
-asigurare parametrii tehnici si hiraulici;inclusiv de echilibrare; 
-contorizare,monitorizare si automatizare PunctTermic/CT. 

 

           2.Cladiri de locuit individuale sau insiruite –dotate cu  sursa proprie de caldura 
Incalzire 
spatii 
locuite 

1.Anvelopa:-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.Reabilitare instalatie interioara: 
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.Modernizare anvelopa:-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.Modernizare instalatie interioara: 
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:-reparare armaturi defecte;utilizare perlatoare pt reducere debit; 
2. Modernizare instalatie -armaturi cu consum redus;izolare termica conducte si boiler cu 
 acumulare;-reducere temp.pana la 50 ºC 

Lucrari 
conexe 

-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 

d. Care sunt costurile medii al reabilitarii? Stabilite de analiza economica in cadrul expetizei sau 
Auditului energetic-costuri  intr-un program de calcul automat-functie de preturi din piata de constructii: 
- anvelopa-cost material termoizolant si aria/volum totala pereti pt termoizolare (pereti exteriori verticali; 
acoperis tip terasa/sarpanta;planseu sub pod neincalzit;pereti interiori verticali;planseu direct pe sol/peste  
subsol neincalzit sau spatiu exterior); 
- tamplarie-idem la ferestre exterioare;luminatoare;vitraj din blocuri de sticla;montare oblon pe fereastra; 
alte tipuri);usi;etansare rosturi elemente mobile si contur tamplarie; 
- instalatii-de incalzire(corpuri statice;prin radiatie de joasa temperatura;cu aer cald;local-aparate  
independente;reglaj si contorizare);apa calda de consum(sursa de 
producere/preparare;distributie;utilizare;solara);electrica si de iluminat(uz casnic;birou); 
ventilare/climatizare-centralizata aer-apa;aer;climatizare locala-cu aparate de fereastra,SPLIT,cu 
dulapuri. 
 
e.Hotărâre nr.381/2008 -programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"- 
  -reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică-- resurse de 
energie(biomasa, deşeurile biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor);reducerea poluării, cu 
posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii şi cenuşii rezultate 



din arderea cărbunilor şi reducerea suprafeŃelor de depozitare a deşeurilor rezultate prin arderea 
combustibililor fosili (cărbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea 
energiei; potenŃialul energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului care rezultă din depozitele 
municipale existente; 
 -reabilitarea termică a clădirilor 
  -cofinanŃare în proporŃie de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat-
termoficare cu 2.120 mil. lei/8 ani si cladiri cu 200 mil. lei/8 ani, monitorizare a programului "Termoficare 
2006-2015 căldură şi confort" 

 
 

Anexa: Studiu ARCE - efectuat pe un numar de 623 de gospodarii din Romania 
 







 



 
 

                            

Estimare:Certificatul energetic –ziarul Adevarul 

Calificativ Consum- kWh/mp/an 

A <125; cost utilităŃi de 100 lei/ luna 

B <201 

C <291 

Total-A,B,C eficienŃă termică ridicată ; acceptabil pentru o locuinŃă;culoarea verde pe certificat 

D 291 – 408; culoare galbenă;cost utilităŃi de  300-400lei/lună 

E 408-566 ; culoare portocalie 

F 566-820 

G >820; culoare roşie;cost utilităŃi-800 lei/luna 

Total-D-G Izolatie termica scazuta-fara ferestre cu geam termopan;subsol  inundabil, acoperiş spart 
sau neetanş, tencuială căzută parŃial, instalaŃie de încălzire nespălată/necurăŃată ce cel 
putin 3 ani  

Cost 1-2 euro/mp 

 


