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ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS 
 

Under the conditions of present society in which providing an 
optimum interior comfort in buildings is confronted with the necessity of the 
energy consumption reduction, solving this problem depends on the factors 
which contribute to the achievements of this comfort.  

Modern buildings – including teaching unit – must be equipped with 
installations which have low energy consumption, respective a heating, 
cooling and ventilation integrated systems with heat pumps which can 
assure all the required comfort requirements. 
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  1. Introducere 
 

În condiţiile societăţii de astăzi în care obţinerea unui confort 
interior în clădiri este confruntată cu necesitatea reducerii 
consumului de energie, rezolvarea acestei probleme depinde de 
factorii care participă la asigurarea acestui confort. 
 Clădirile moderne – inclusiv spaţiile destinate activităţilor 
didactice – trebuie echipate cu instalaţii care au consumuri 
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energetice scăzute, respectiv sisteme integrate de încălzire, răcire şi 
ventilare şi care au pompe de căldură care pot asigura toate 
cerinţele de confort cerute. 
 
 Conceptul dezvoltării durabile determină o abordare diferită 
de cea clasică, cu care suntem obişnuiţi, atunci când este vorba de o 
clădire.  
 În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o 
evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat 
pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită 
etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de 
economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort 
corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea 
energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, 
se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi 
anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante 
în mediul înconjurător. 
 
 Există o serie de standarde internaţionale referitoare la 
durabilitatea în clădiri şi lucrări de construcţii. Din această serie de 
standarde face parte şi standardul SR ISO 21931-1:2011, Dezvoltare 
durabilă în construcţii – Cadru de lucru pentru metode de evaluare a 
performanţei de mediu pentru lucrări de construcţii – Partea  1: 
Clădiri.  

Acest standard identifică şi descrie aspectele de care trebuie 
să se ţină seama în elaborarea şi utilizarea unor metode de evaluare 
a performanţei de mediu pentru clădiri noi sau existente, în legătură 
cu proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea şi renovarea lor, 
precum şi în etapele de demolare. 

Evaluarea şi înţelegerea performanţei de mediu a clădirilor 
este esenţială pentru a face cunoscut impactul posibil pe care 
clădirile l-ar putea exercita asupra mediului şi pentru influenţa lor 
asupra dezvoltării durabile. Această parte a standardului ISO 21931 
stabileşte un cadru de lucru pentru metodele de evaluare a 
performanţei de mediu a clădirilor şi care se constituie ca o parte 
esenţială a procesului de construcţie. Astfel de evaluări pot fi utilizate 
pentru analize comparative de performanţă şi pentru a urmării 
progresul în vederea îmbunătăţirii performanţei. Această parte a 
standardului ISO 21931 nu stabileşte criterii sau nivele de 
performanţă în raport cu impactul asupra mediului sau alte aspecte. 
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 Creşterea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe 
căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de 
energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna multora şi până la 
efectuarea unei expertize şi a unui audit energetic în urma cărora 
experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de modernizare. Aceste 
soluţii depind de tipul, vechimea şi destinaţia clădirilor şi se constituie 
în ceea ce se numeşte reabilitarea sau modernizarea clădirii. 
 
 2. Directiva Performanţa Energetică a Clădirilor  
 a Parlamentului European (EPBD revizuită) 
 
 Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică 
şi se completează prin LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. 
 

● Scopul acestei legi este promovarea măsurilor pentru 
creşterea performanţei energetice a clădirilor, ţinând seama de 
condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de 
confort interior, de nivelul optim, din punct de vedere al 
costurilor, al cerinţelor de performantă energetică, precum şi 
pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. 
● Creşterea performanţei energetice a clădirilor .prin proiectarea 
noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea 
termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a 
proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de 
performanţă energetică, reprezintă acţiuni de interes public 
major şi general în contextul economisirii energiei în clădiri, al 
îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului." 

 
Legea de transpunere trebuie să prevadă o serie de definiţii, 

printre care şi clădirea cu consum de energie aproape zero. Aceasta 
noţiune, prin noutatea sa faţă de legea în vigoare şi prin obligaţiile 
clare legate de aceasta – din 1 ianuarie 2019, respectiv din 1 
ianuarie 2021 toate cădirile noi publice, respectiv private trebuie să 
fie conform acestui standard de performanţă energetică –, are o 
importanta deosebită. În legea de transpunere, definiţia clădirilor cu 
consum de energie aproape zero este incompletă, lipsind indicatorul 
numeric solicitat prin directiva şi care trebuie să fie exprimat în 
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kWh/m2/an. Ce este important, de asemenea, este că legea de 
transpunere precizează că elementul care trebuie să fie aproape 
zero în cazul acestor tipuri de clădiri este consumul de energie din 
surse convenţionale. 

 
Conform Directivei nr. 2010/31/UE privind performanţa 

energetică a clădirilor şi a Regulamentului nr. 244/2012 de 
completare a acestei directive prin stabilirea unui cadru metodologic 
comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a 
clădirilor şi a elementelor acestora: 
  
a) un certificat de performanţă energetică (CPE) trebuie elaborat 

oricând este vândută, construită sau închiriată o clădire. CPE 
indică eficienţa energetică a clădirii şi include recomandări 
privind felul în care poate fi îmbunătăţit consumul;  

b) afişarea unui certificat de energie/certificat de energie afişat (a 
display energy certificate - DEC) trebuie elaborat în fiecare an 
pentru clădirile publice mai mari de 1000 m². Acesta indică cât 
costă utilizarea clădirii în momentul respectiv în raport cu anii 
precedenţi şi poate fi afişat într-un loc foarte vizibil;  

c) “aparatele de aer condiţionat” peste o anumită capacitate trebuie 
inspectate la fiecare 5 ani;  
d) boilerele peste o anumită capacitate trebuie inspectate regulat şi 

utilizatorului trebuie să fie dat acordul de bună funcţionare.  
 
  Propuneri-cheie în EPBD revizuit 
 

● Performanţa energetică a clădirilor existente de orice 
dimensiune care sunt supuse unor renovări majore şi care urmează 
să fie îmbunătăţite din punct de vedere al consumului: clădirile 
trebuie renovate astfel încât să satisfacă cerinţele minime de 
performanţă energetică;  

● sistemele tehnice ale clădirilor, de exemplu, cazane, unităţi 
de aer condiţionat etc. trebuie să respecte cerinţele minime de 
performanţă energetică care urmează să fie stabilite;  

● Comisia trebuie să stabilească principii comune pentru 
definirea clădirilor caracterizate de emisii mici şi zero carbon (LZC) . 
Definiţia acestor clădiri urmează să fie stabilită de către statele 
membre, dar trebuie să fie enunţată conform principiilor stabilite de 
către Comisie; 
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● obligaţia de a stabili obiective care să conducă la creşterea 
numărului de clădiri caracterizate de emisii mici şi zero carbon (LZC) 
cu obiective distincte pentru:  

– Locuinţe noi sau renovate;  
– Clădiri comerciale noi sau renovate;  
– Clădiri ocupate de autorităţi publice.  

  • Statele membre ce îşi impun ca obiectiv un nivel optim de 
cost pentru performanţa energetică a clădirilor, trebuie să 
utilizeze o metodologie elaborată de către Comisie;  

  • Comisia propune ca Directiva să fie pusă în aplicare 
începând cu ianuarie 2018 în cazul în care propunerile afectează 
sectorul public şi 1 ianuarie 2021 pentru alte clădiri.  

 
 3. Pierderi de căldură 
 
 Atunci când se construieşte o clădire nouă sau când se 
reabilitează/modernizează o clădire trebuie să se ţină seama de 
pierderile de căldură pe care le poate avea o clădire (adică 25 % prin 
acoperiş,  10 % prin ferestre, 35 % prin pereţi, 155 prin fisuri şi 15 % 
prin podea). 

 
Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă 

îmbunătăţirea acesteia pentru a se menţine căldura la interior. 
Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, 
îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi 
îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este prevăzută 
clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri 
de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale 
clădirii. 
 

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate 
de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorităţii 
construcţiilor existente, fie vechi, fie ieftine. 
 
 Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a 
unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei 
capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire. În 
România, consumurile energetice pentru sectorul populaţiei sunt la 
nivelul a 40 % din consumul total de energie al ţării, iar ponderea 
aceasta s-a constatat mai mult sau mai puţin peste tot în lume. 
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 Clădirile civile, în care utilizatorul principal este omul, pot fi 
împărţite în două mari categorii şi anume clădiri de locuit şi clădiri cu 
altă destinaţie decât cea de locuit. 
 

Clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit se împart după 
modul de ocupare în clădire cu ocupare continuă şi cu ocupare 
discontinuă, iar după clasa de inerţie termică în clădire de clasă de 
inerţie mare, medie sau mică. 

 
Funcţiunea clădirilor civile este aceea de a crea în 

interior un climat confortabil, indiferent de sezon. În acest sens, 
elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa unei astfel de 
clădiri trebuie concepute astfel încât să asigure în interiorul 
încăperilor condiţii corespunzătoare de confort higrotermic, acustic, 
vizual-luminos, olfactiv-respirator. 

Noţiunea de confort trebuie să sugereze crearea unui 
mediu corespunzător desfăşurării vieţii normale. 
 

Confortul higrotermic se traduce în nivele de temperatură 
şi umiditate uşor de suportat. Confortul higrotermic se realizează cu 
consum de energie, fie pentru încălzirea spaţiului utilizat (iarna), fie 
pentru răcirea lui (vara). Din acest motiv, confortul higrotermic 
reprezintă componenta de confort direct legată de noţiunea de 
eficienţă energetică a clădirii în sensul că se urmăreşte atingerea lui 
cu consumuri energetice minime. 
 

Starea de confort termic dintr-o încăpere se realizează în 
condiţiile în care cel puţin 90 % din utilizatori nu pot indica dacă ar 
prefera o ambianţă mai caldă sau mai rece. Identificarea exigenţelor 
de performanţă asociate realizării cerinţelor de confort termic ale 
utilizatorilor se face analizând atât aspectul obiectiv legat de 
necesitatea menţinerii temperaturii interne a corpului omenesc în 
jurul valorii de 37 ºC, cât şi aspectul subiectiv care se referă la 
metabolismul, sistemul termoregulator şi sensibilităţile proprii fiecărui 
organism. 

 
De la orice produs de tip “clădire” ceea ce se doreşte în final 

este un răspuns corespunzător la toate cerinţele/exigenţele 
utilizatorilor formulate de cei implicaţi în utilizarea acesteia. 
Formularea cerinţelor utilizatorilor nu se poate face decât în termeni 
calitativi cu referire la clădire în ansamblul acesteia. 
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Cerinţe de calitate ale unei clădiri sunt, în esenţă, 
următoarele: 

 
• Rezistenţă şi stabilitate 
• Siguranţă în exploatare 
• Siguranţă la foc 
• Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului 
• Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie 
• Protecţia împotriva zgomotului 
 
Nivelul protecţiei termice al clădirilor care alcătuiesc fondul 

existent de clădiri, corespunde, independent de sistemul structural 
utilizat, specificaţiilor şi exigenţelor impuse de standardele privind 
calculul higro- şi termo-tehnic. Corespunzător fiecărei generaţii de 
astfel de standarde, precum şi nivelului tehnologic specific 
respectivei perioade, există grupe de clădiri având acelaşi nivel de 
protecţie termică, indiferent de materialele utilizate pentru alcătuirea 
anvelopei clădirilor. Nivelul protecţiei termice a clădirilor a progresat 
pe măsură ce au evoluat cerinţele tehnice specifice. Nivelul de 
termoizolare asigurat pe baza metodologiei standard este reflectat în 
valorile rezistenţelor termice specifice ale elementelor de construcţie 
(pereţi exteriori, terase, planşee peste subsol), în câmp curent, medii 
ponderate sau corectate cu influenţa punţilor termice. 

 
O casă bine izolată este confortabilă, silenţioasă şi 

acumulează mai puţin praf şi polen la interior. 
 
Orice activitate de îmbunătăţire, menţine clădirea într-o 

formă mai bună, prelungind durata de viaţă şi mărind valoarea 
acesteia. Investiţiile contribuie la scară mai mare şi la economisirea 
resurselor primare de energie, precum şi la diminuarea poluării 
mediului prin emisiile de gaze inerente procesului de producere a 
energiei. 

 
Înţelegerea modului în care funcţionează o clădire, atât din 

punctul de vedere al construcţiei cât şi din punctul de vedere al 
echipamentelor şi instalaţiilor care o deservesc, este esenţială pentru 
identificarea strategiilor care trebuie adoptate pentru reabilitarea sa 
energetică. Fiecare parte a clădirii este legată de toate celelalte părţi, 
iar orice schimbare produsă într-un loc are efecte în alt loc. În orice 
intervenţie de reabilitare, forţele care se manifestă într-o clădire 
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trebuie menţinute în echilibru: sarcina structurală, efectele vântului şi 
a vremii, fluxurile de umiditate, căldură şi aer. De exemplu, 
adăugarea de izolaţie termică sau bariere de vapori şi aer afectează 
condiţiile de umiditate, ventilare şi aerul necesar arderii în instalaţiile 
de încălzire. 

 
Strategiile de reabilitare energetică a unei clădiri trebuie să 

ţină seama de asigurarea la interior a condiţiilor de confort, sănătate 
şi siguranţă pentru toţi utilizatorii clădirii. Caracteristicile materialelor 
de construcţie şi reabilitare, procedurile de instalare şi tehnicile de 
construcţie sunt, în mod normal, indicate în coduri şi standarde, cu 
accent pe problemele de sănătate şi de siguranţă, precum ventilaţia 
şi protecţia împotriva incendiilor. Din acest motiv, dacă măsurile de 
reabilitare nu pot fi implementate de chiar utilizatorii sau proprietarii 
clădirii, este recomandat să se apeleze la specialişti. 
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