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Clădire 
verde 

performanţă energetică sporită 

impact redus asupra mediului 

Criterii de evaluare : 
 
 Situl sustenabil 
 
 Performanţa energetică 
 
 Eficienţa în folosirea materialelor de 

construcţie 
 
 Eficienţa în folosirea apei 
 
 Sănătatea şi siguranţa ocupanţilor 
 
 Operarea şi mentenanţa construcţiei 
 
 Tehnici inovative integrate 
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Majoritatea = clădiri vechi: 
 ~ 53% (construite până în1970),  
 ~ 90% (construite până în 1990) 

Clădiri rezidenţiale:  
 total: ~ 95,4% 
 în mediul rural: ~ 47,50% 
 aparţinând statului:  
~ 3,2 în mediul urban şi  
~ 1,2 în mediul rural 

Clădiri comerciale şi 
de birouri: ~ 0,9% 

 ~ 80% din consumul de energie în clădiri pentru încălzire şi apă caldă.  
 ~ 150-400 kWh/m2/an : consumul specific de căldură şi apă caldă 

menajeră 



Iniţiative de clădiri verzi în România : 

 
 

Rezidenţial :  
Greenome/ Mogoşoaia/ Ilfov 

Birouri :  
Crystal Tower Business 

Centre/ Bucureşti 
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• Orizont 2020: • Orizont 2050: 

Reducerea emisiilor de  
gaze cu efect de seră  
cu cel puţin 20% sub  
nivelurile din anul 1990 

Reducere cu 20%  a  
folosirii energiei 
primare 
prin îmbunătăţirea  
eficienţei energetice 
(consumul de energie: 
 primară < 1474 Mtep;  
 finală     < 1078 Mtep) 

20% din consumul 
previzionat de energie 
în UE să provină din  
surse regenerabile 

Reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
cu 80-95 % 
În raport cu anul 1990 



Clădirile responsabile pentru 
38% din emisii de CO2  
- Durată de viaţă îndelungată => 
80% emisii de gaze cu efect de 
seră în faza de operare 

Potenţial de economisire de energie 
finală în clădirile din România: 36% 
până în 2020 

Obiectiv pondere energie din surse 
regenerabile în consum total pentru 
încălzire şi răcire în România: 
22,05% în 2020 

Clădirile  
au cel mai mare  

potențial de  
economisire  

a energiei  
la costuri mici  

ori chiar negative 
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P.O.R. 2007-2013, A.P. 1, D.M.I. 1.2.  
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a  

blocurilor de locuinţe” 

 
 Obiectiv: consum de energie cu încălzirea redus cu minimum 40% 

şi consum specific cu încălzirea de maxim 90 kWh/m2/an sau 100 
kWh/m2/an 

 Clădiri vizate: blocuri de locuinţe care au fost construite după 
proiecte datând între anii 1950-1990 

 Participanţi:  municipiile reşedinţă de judeţ şi sectoarele 
Bucureştiului 

 Investiţiile trebuie finalizate până la 31 iulie 2015. 

49,2 % F.E.D.R 

10,8 % Bugetul de stat 

40 % autoritatea 
publică locală 

împreună cu asociaţia 
de proprietari 

182,4 mil. Euro 
finanţare nerambursabilă 

Acoperirea a 60 % din 
cheltuielile eligibile 



Programul naţional de reabilitare termică a  
blocurilor de locuinţe 

(OUG nr. 18/2009) 

 
 Obiectiv: consum specific cu încălzirea de maxim 100 kWh/m2 arie utilă/ 

an în condiţii de eficienţă economică 
 Clădiri vizate: blocuri de locuinţe şi case care au fost construite după 

proiecte datând între anii 1950-1990 
 Participanţi:  autorităţile publice locale 
 

30 % Bugetul local 

50 % Bugetul de stat 

20 % proprietarii 
(sau Bugetul local pe o 

perioadă de max. 10 
nai contra unei taxe 

anuale de renovare/ alt 
mecanism) 

Acoperirea cheltuielilor 
eligibile 

Bugetul de stat în 
2013 = 10 Milioane 
RON pentru finalizarea 
reabilitării termice a 
1.050 de blocuri. 



Creditare cu dobândă subvenţionată 
(OUG nr. 69/2010) 

 
 Obiectiv: ţintă specifică de performanţă energetică nemenţionată 
 Clădiri vizate: blocuri de locuinţe şi case care au fost recepţionate până 

la 31 dec. 2000 
 Petenţii: proprietarii 

90 % Bugetul de stat prin 
credit cu garanţie 

guvernamentală şi 
subvenţionarea dobânzii 

pe maxim 5 ani 

10 % proprietarii 
(sau Bugetul local care 

poate acoperi până la 
30 %) 

Acoperirea cheltuielilor 
eligibile 

Bugetul de stat în 
2013 = 250.000 lei 
pentru garantarea şi 
subvenţionarea 
dobânzilor 



Reducerea impozitului pe clădiri pentru  
performanţă energetică ridicată în încălzire 

(Art. 286 alin. 8 din Codul fiscal) 

 Clădiri vizate: blocuri de locuinţe şi case unifamiliale 
 Obiectiv : consum specific cu încălzirea de maxim 100 kWh/m2 arie 

utilă/ an în condiţii de eficienţă economică 
 Condiţii : lucrările efectuate pe cheltuiala proprietarului, la anvelopa 

clădirii, conform recomandărilor date de auditorul energetic. 
 Facilitatea se aplică începând cu 1 ianuarie după anul în care 

lucrările au fost finalizate 

Reducerea sau 
scutirea de la plata 

impozitului pe clădire 
Minim 7 ani 

Hotărârea  
Consiliului  

local 



Reducerea impozitului pe clădiri pentru  
clădiri verzi 
(iniţiativă RoGBC) 

 Clădiri vizate: oricare 
 Beneficiari: orice proprietar, ce depune cerere în max. 48 de luni de 

la data Hotărârii 
 Obiectiv : clădiri verzi 
 Condiţii : Certificat de performanţă energetică clasa « A » ; Certificat 

de sustenabilitate de recunoaştere internaţională 
 Cerinţe suplimentare de sustenabilitate : utilizarea de materiale de 

construcţie locale; reducerea consumului de apă potabilă; centrale de încălzire cu 
emisii reduse de particule solide de oxizi de azot; gestionarea apei pluviale; inspecţie 
termografică. 

 Facilitatea se aplică începând cu luna următoare datei soluţionării 
cererii. 

Hotărârea  
Consiliului  

local 
Reducerea impozitului pe clădire cu 

până la : 
 60 % (de bază) 
 80 % (plus criterii suplimentare)  

Maxim 4 ani 



Foto : Horia Varlan 



Vă mulţumesc pentru atenţie ! 

Luiza.Manolea@rogbc.org 
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