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... pentru o definire practică 
și sustenabilă a nZEB

Reducere / limitare 
necesar de energie 
prin eficientizare 

energetică

Utilizare surse 
regenerabile de 

energie

Utilizare 
combustibili fosili 

cât mai puțin și cât 
mai eficient

‘performanță 
energetică foarte 

ridicată’
‘necesar de energie 

foarte scăzut’

SRE  ‘într-o foarte 
mare măsură, 

produsă la fața 
locului sau în 

apropiere’

Strategia energie-
mediu 2050:

nZEB ~ aproape zero 
emisii CO2

Contur clar de 
bilanţ energetic 
al cladirii pentru

necesarul de 
energie

Contur clar de 
bilanţ energetic 
al cladirii pentru 
contribuţia SRE

Contur clar de 
bilanţ energetic 
al cladirii pentru 
EP și emisiile de 

CO2 asociate

Cerințe minime de 
performanță 

energetică 
(energie primară)
(< x kWh/m²/an)

Contribuție 
minimă SRE–

încălzire/răcire
(incl. cerință RESD)

(> y % EP)

Cerințe minime 
pentru emisii CO2

din consum de 
energie

(< z kg/m²/an)

Trias energetica
Definiție EPBD și 
strategie mediu

Definire nZEB (studii BPIE):

Principii nZEB Definire națională nZEB
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Management energetic
� Monitorizare consumuri,
� Audit energetic,
� Implicare utilizatori 

(personal + oaspeți)

Eficiența energetică a echipamentelor
� Cazane / agregate răcire cu eficiență ridicată,
� Micro CHP,
� Echipamente cu recuperarea căldurii,
� Lămpi eficiente,
� Dispozitive eficiente de utilizare a.c.m.

Reducerea necesarului de energie pentru încălzire și răcire
� Izolare termică anvelopă (opac & vitrat),
� Controlul ventilării (ocupare),
� Sisteme de umbrire / amenajare mediu exterior

Eficiența energetică a sistemelor
� Încălzirea / răcirea spațiilor,
� Producere / utilizare a.c.m.
� Iluminat artificial,
� Ventilare mecanică
� Sisteme pasive / hibride

Soluții și tehnologii pentru 
asigurarea nZEB

� Pompe de căldură,
� Micro-hydrocentrale,
� Sisteme eoliene mici.

Surse regenerabile de energie
� Sisteme termice solare,
� Sisteme cu panouri fotovoltaice,
� Centrale termice cu biomasă,
� Sisteme de răcire cu absorbție – energie solară,
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Performanța energetică a clădirii (PEC) = consum de energie pentru:

� Condiționarea spațiilor
(încălzire – iarna, răcire - vara)

� Producere / utilizare apă caldă
de consum menajer (acm)

� Iluminat artificial
� Ventilare mecanică
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Hotel & Restaurant

� Clădire � PEC (incl. consumuri auxiliare 
aferente sistemelor / instalațiilor clădirii 
– ex. pompe, automatizare/reglare)

� Proces � PEC + consumuri aferente 
serviciilor (ex. echipamente birou/ 
conferințe, gătit, spălat, apă întreținere, 
refrigerare/congelare alimente etc.)

nZEB – clădire sau industrie?



Performanța energetică actuală a clădirii

Brașov Business Park | 28.05.2014 Horia Petran
Centrul de performanță Energetică a Clădirilor

Definire și analiză soluții tehnice

� Tehnologii adecvate (incl. SRE)
� Caracteristici de performanță
� Durată de viață estimată
� Impactul aplicării soluțiilor (economie energie)

Audit energetic al clădirii

� Cartea tehnică a clădirii / Releveu
� Actualizare informații – evaluare stare actuală
� Stabilire condiții de referință (ipoteze) - criterii
� Evaluare performanțe termice / eficiența sisteme
� Evaluare consumuri (pe utilități)
� Evaluarea performanței energetice

Analiza eficienței economice

� Costuri (achiziționare, execuție, întreținere, înlocuire)
� Analiză economică – VNA, rată actualizare, evoluție preț 

energie, finanțare
� Durată de recuperare a investiției
� Cost al unității de energie economisite

„Rentabilitate”  ? „Afacere”

� DRI  <<<< NS ( e  <  cE )

� Niveluri nZEB ����
suportabilitate

� Beneficii – Perspectivă 
economică

� Impact asupra mediului 
– oportunități sprijin 
financiar



• Monitorizare consum energie
• Audit energetic al hotelului
• Etichetare a serviciilor 

hoteliere (EU Eco-label)
• Specializarea personalului
• Informații pentru oaspeți
• Etanșare la aer a anvelopei 

clădirii
• Prevenirea ventilării excesive
• Lămpi de iluminat economice,
• Dispozitive de economisire acm
• Sisteme de pornire a sistemului 

electric în camere cu cartelă
• Izolarea termică - cazane, 

boilere acm și rețele de 
distribuție
• Echilibrare hidraulică sisteme 

de încălzire, răcire și 
condiționare aer
• Reglarea funcționării încălzirii și 

răcirii spațiilor

• Lucrări de amenajare exterioară 
pentru îmbunătățirea 
confortului vara
• Ferestre cu strat inflector
• Etichetarea energetică a 

aparatelor electrice
• Motoare eficiente în sistemele 

HVAC
• Cazane cu eficiență ridicată
• Soluții eficiente pentru răcirea 

activă a spațiilor
• Sisteme eficiente de ventilare, 

cu min. 70 recuperare a căldurii
• Reglarea iluminatului
• Răcire liberă,
• Utilizarea căldurii disipate de 

agregatele de răcire
• Sisteme de ventilare hibridă
• Încălzire cu temperatură redusă
• Răcire cu temperatură ridicată

• Înlocuirea ferestrelor 
• Izolarea termică a clădirii
• Montarea de dispozitive de 

umbrire
• Pompe de căldură cu energie 

geotermală
• Pompe de căldură aer-aer
• Pompe de căldură apă-aer /

apă-apă
• Sisteme de răcire cu absorbție 

alimentate cu energie solară
• Micro-hidrocentrale
• Micro CHP
• Sisteme eoliene mici
• Centrale termice cu biomasă
• Sisteme termice solare
• Încălzire solară a piscinelor
• Sisteme cu panouri 

fotovoltaice

DRI – mică (< 3 ani) DRI – medie (3 ... 8 ani) DRI – mare (> 8 ani)

Durata de recuperare a 
investiției în modernizare
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O analiză completă a stadiului actual (construcții – formare 
profesională continuă în domeniul EE și al SRE) � definirea 
necesarului de forță de muncă în construcții calificată (2020)

Platforma Națională pentru Calificare � implicarea actorilor 
relevanți pentru domeniile calificării și construcțiilor într-un 
proces integrator și susținut de consultare

Definirea unei strategii pentru formarea forței de muncă 
necesară atingerii țintelor energetice pentru 2020
Stabilirea și angajarea unei foi de parcurs la nivel national 
pentru formarea forței de muncă necesară atingerii țintelor 
energetice pentru 2020 (inclusiv FPC în construcții)

Participarea activă la activitățile de schimb de informații la nivel 
European (proiecte ale initiativei IEE BUILD UP Skills)

BUILD UP Skills Romania – OBIECTIVE:

RO � www.iee-robust.ro
EN � www.buildupskills.eu

Calificarea forței de muncă în c-ții (EE și SRE) 
– condiție esențială pentru tranziția către nZEB
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BUILD UP Skills ROMANIA

Implementare soluții nZEB
Forța de muncă / specialiști ?



Foaia de parcurs
calificarea forței de muncă în construcții
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Implementare soluții nZEB
Forța de muncă / specialiști ?

BUILD UP Skills ROMANIA



Activarea factorilor interesați relevanți din cadrul Platformei Naționale pentru 
Calificare (CATALIZATOR) și utilizarea unui Comitet Național Consultativ extins

Efectuarea unei analize ocupaționale amănunțită pentru definirea clară a 
competențelor pentru montatori ETICS și sisteme de tâmplărie termoizolantă + 
Definirea unui cadru procedural adecvat pentru România 

Mecanisme flexibile � revizuirea continuă a cadrului ocupațional pentru 
schemele de calificare dezvoltate
+ Promovarea parteneriatelor între EDU și IND

Dezvoltarea și validarea a două scheme naționale de calificare pentru: 
- montatori de sisteme de termoizolare a anvelopei opace, 
- montatori de sisteme de tâmplărie termoizolantă.

Creșterea nivelului de conştientizare și asigurarea unui proces eficient de 
comunicare între actorii principali – formare profesională și sector construcții 

BUILD UP Skills QualiShell – OBIECTIVE:

www.iee-robust.ro/QualiShell
Build Up Skills ROMANIA

Brașov Business Park | 28.05.2014 Horia Petran
Centrul de performanță Energetică a Clădirilor

Implementare Foaie de Parcurs
BUILD UP Skills QualiShell 



• Forța de muncă din 
sectorul construcțiilor 
(angajați)

• Clienți / investitori 
(beneficiarul final)

mecanisme și măsuri 
pentru promovarea de 

parteneriate efective între 
sistemul de educație și 
sectorul construcțiilor

- Unități de învățământ profesional și tehnic

- Furnizori de programe de formare profesională

Producători / furnizori 
tehnologii și sisteme 

(anvelope clădiri)

Antreprenori
(angajatori / companii 

de construcții)

Oportunități: H2020 – Construction Skills, FSE – PO Capital Uman
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Implementare Foaie de Parcurs
BUILD UP Skills QualiShell 
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Analiză situație actuală:

•Stare
•Condiții de referință
•Analiză termo-
energetică
•Consumuri en.
•Evaluare PEC

Drum către nZEB ...

Definire soluții 
creștere PEC:
•Reducere nec. en.
•Efic. echip./sisteme
•SRE

Proiectare:

•Proiectare 
generală
•Proiect 

specialități
•Detalii execuție
•Respectare AE
•Cunoaștere 

tehnologii

Execuție / 
implementare:

•Dotări necesare
•Personal calificat
•Certificare calitate
•Aplicare tehnologii
•Controlul calității 

(continuu)

Monitorizare (administrator, responsabil energetic, consultant)

Autorizare

Recepție

Raport AE

Auditor 
energetic clădiri

Analiză economică:
•Costuri
•VNA, DRI, cE
• Afacere?

Arhitect, 
proiectanți

Antreprenor, 
subcontractanți

Audit energetic al clădirii

� Monitorizare continuă a consumurilor (zone, utilități)
� Planificare ocupare (zone, perioadă)
� Informare și specializare personal (PEC, mediu) � Eco-Label
� Informare / comunicare oaspeți � Eco-Label



Vă mulțumim!
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