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Proiecte Europene care sprijină 
implementarea directivei Europene 
privind eficienţa energetică a 
clădirilor 

Scopul acestui articol este de identifica acele proiecte europene 
care sprijină implementarea eficientă în practică, în statele 
membre şi în branşa construcţiilor, a Directivei Europene privind 
Eficienţa Energetică a Clădirilor. Sunt prezentate cele mai 
importante proiecte, cu o scurtă indicaţie asupra obiectivelor şi a 
referinţelor pentru informarea ulterioară. 

1 > Proiectele SAVE 

În general, proiectele SAVE (care fac parte din Programul Intelligent 
Energy Europe) au ca obiect îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
utilizarea raţională a energiei, cu precădere în sectorul construcţii şi 
industrie, inclusiv pregătire măsurilor legislative şi aplicarea acestora. 
 
În anul 2005 au fost începute un număr important de proiecte cu scopul de 
a sprijini în mod direct implementarea Directivei Europene privind 
Eficienţa Energetică a Clădirilor. Proiectele acoperă cele mai multe dintre 
temele cuprinse în Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică a 
Clădirilor: necesarul de energie pentru clădirile noi şi pentru cele 
existente, certificarea energetică, inspecţia cazanelor şi a sistemelor de 
aer condiţionat. Proiectele cheie legate de Directiva Europeană privind 
Eficienţa Energetică a Clădirilor sunt prezentate în tabelul 1 din anexă, cu 
o mică descriere a obiectivelor şi cu menţionarea paginii individuale de 
web a fiecăruia dintre aceste proiecte, pentru informaţii ulterioare. 
 
De asemenea, în anul 2006 se lansează o serie de proiectecare au drept 
scop implementarea Directivei Europeene privind Eficienţa Energetică a 
Clădirilor. Obiectivele pentru aceste proiecte sunt date în tabelul 2 din 
anexă. Deocamdată, proiectele sunt prea la început pentru a avea 
propriile lor pagini web. 
 
Multe dintre celelalte proiecte SAVE sunt de asemenea relevante pentru 
implementarea în practică a directivei. Informaţii suplimentare referitoare 
la toate proiectele SAVE care au început în anii 2005 şi 2006 pot fi găsite 
pe pagina de web: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Acţiunea concertată  

Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică a Clădirilor prezintă 
Statelor Membre ale Uniunii Europene o serie de provocări serioase în ceea 
ce priveşte detaliile de transpunere în practică. Comisia Europeană a 
iniţiat o serie de acţiuni pentru a depăşi aceste greutăţi şi pentru a orienta 
întreaga problematică spre un anumit grad de armonizare bazată pe 
acţiunea voluntară. Una dintre iniţiativele cele mai importante care 
promovează dialogul dintre Statele Membre este Acţiunea Concertată (AC), 
finanţată de către programul “Intelligent Energy Europe” al Directoratului 
General pentru Transporturi şi Energie. 
 
Participanţii la Acţiunea Concertată sunt reprezentanţi ai ministerelor 
naţionale sau ale instituţiilor guvernamentale afiliate care sunt 
responsabile pentru pregătirea cadrului tehnic, legal şi administrativ 
necesar pentru aplicarea Directivei Europene privind Eficienţa Energetică a 
Clădirilor în ţara lor.  Planul de lucru al Acţiunii Concertate este structurat 
pe parcursul a 8 întâlniri (care se desfăşoară din ianuarie 2005 până în 
iunie 2007), la care se preconizează strângerea laolaltă a participanţilor 
din 26 de ţări (24 de State Membre, plus Bulgaria şi Norvegia – singurele 
care lipsesc sunt Republica Cehă şi Luxemburg). 
 
Obiectivele Acţiunii Concertate sunt prezentate în tabelul 3 din anexă. 
Informaţii suplimentare pot fi găsite pe pagina de web: www.epbd-ca.org. 

3 > Clădiri ECO  

Clădirile ECO reprezintă o iniţiativă a Comisiei Europene (A Directoratului 
General pentru Transporturi şi Energrie) în cadrul celui de-al Şaselea 
Program Cadru de Cercetare. 
 
Se preconizează ca acest concept de clădiri ECO să reprezinte punctul de 
întâlnire dintre dezvoltare şi demonstraţie, cu scopul de a sprijini măsurile 
legislative şi de reglementare referitoare la eficienţa energetică, precum 
şi  utilizarea pe scară tot mai largă a soluţiilor de energie regenerabilă în 
domeniul construcţiilor, aspecte care merg mai departe decât Directiva 
Europeană referitoare la Eficienţa Energetică a Clădirilor. 
 
Proiectele Clădiri ECO au drept scop o nouă abordare în ceea ce priveşte 
proiectarea, construcţia şi exploatarea clădirilor noi şi/sau renovate, care 
se bazează pe cea mai bună combinaţie dintre cele două abordări: 
reducerea substanţială şi, dacă este posibil, evitarea cererii pentru 
încălzire, răcire şi iluminat, pe de o parte, şi furnizarea energiei pentru 
încăzire, răcire şi iluminat în cel mai eficient mod, şi – dacă este posibil – 
bazat cât mai mult pe surse regenerabile de energie şi pe poligenerare.    
Site-ul pentru cele patru proiecte de demonstraţie este  
http://www.ecobuildings.info, site care furnizează informaţii de bază 
despre desfăşurarea proiectului şi legături spre proiectele concrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platforma pentru Constructii referitoare la Directiva Europeana privind Eficienta Energetica 
a Cladirilor a fost lansata in cadrul programului Intelligent Energy Europe, 2003-2006. 
Platforma este administrata de INIVE EEIG (www.inive.org), din partea Directoratului 
General pentru Transport si Energie. 
 
Informatia din aceasta publicatie se supune unei note de declinare a responsabilitatii si de 
drept de autor.  
Pentru informatii suplimentare se recomanda site-ul: 
http://www.buildingsplatform.eu/legal_notice_en.html   
 
©Uniunea Europeana, 2006  
Reproducerea este autorizata cu conditia mentionarii sursei de provenienta. 
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ANEXĂ  
Tabel 1. Proiectele SAVE - realizate în cadrul programului Intelligent Energy Europe – au început în anul 2005 
şi au drept scop principal facilitarea implementării eficiente a Directivei Europene referitoare la Eficienţa 
Energetică a Clădirilor. 

 

www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 
 

AUDITAC: Modele practice de referinţă şi dezvoltarea pieţii pentru 
metode de auditare în aer condiţionat. 
Obiectivele sale sunt: 
• Accelerarea adoptării inspecţiei pentru sistemele de aer 

condiţionat. 
• Producerea unui număr suficient de mare şi a unei varietăţi de 

demonstraţii practice şi modele de referinţă pentru inspecţii; 
• Promovarea celor mai bune exemple de bune practici şi proceduri 

în asemenea audituri şi renovările care se fac pe baza acestor 
audituri 

 

http://www.buildingdirective.

org/ 

BUDI: Acţiuni pilot pentru dezvoltarea unei pieţe funcţionale pentru 
certificatele de performanţă energetică.  
Obiectivele sale sunt: 
• Crearea unor centre regionale de informare şi competenţă care 

vor disemina experienţele lor practice; 
• Realizarea unor acţiuni pilot pentru două grupuri ţintă importante: 

clădiri publice şi blocuri de apartamente; 
• Sprijinirea acestor grupuri ţintă în implementarea pe scară largă a 

certificatelor de performanţă energetică prin informare, 
instrumente şi consiliere; 

• Dezvoltarea de cursuri de pregătire pentru experţi cu scopul 
asigurării unui număr suficient de experţi calificaţi (câte un 
seminar de pregătire pentru fiecare ţară); 

• Realizarea de ghiduri, proceduri de implementare şi de asigurare a 
calităţii, plus scheme de acreditare; 

• Transferul rezultatelor şi al experienţelor dobândite către factorii 
cheie din alte regiuni ale Europei.  

 

 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Directiva referitoare la Energia în Clădiri în format Electronic 
Obiectivele sale sunt: 
• Dezvoltarea unui instrument dinamic de pregătire vocaţională 

bazat pe reţeaua informatică web. Acest instrument de pregătire 
va furniza proiectanţilor, managerilor şi celor care exploatează 
clădirile mijloacele cele mai potrivite pentru a obţine competenţa 
tehnică ce le va permite să înţeleagă şi să utilizeze mai bine 
Directiva Europeană referitoare la Eficienţa Energetică a Clădirilor 
şi reglementările naţionale relevante, şi, de asemenea, de a 
proiecta, întreţine şi exploata clădirile în condiţii de eficienţă 
energetică mai ridicată. 

 

 
http://www.enper-exist.com/ 

ENPER-EXIST: Aplicarea Directivei Europene referitoare la Eficienţa 
Energetică a Clădirilor pentru  a îmbunătăţi cerinţele de performanţă 
energetică la clădirile existente 
Obiectivele sale sunt:  
• Defragmentarea muncii tehnice realizate asupra clădirilor 

existente. Acţiunile lansate în cadrul CEN sunt defragmentate, dar 
orientate în special asupra clădirilor noi. Pe de altă parte, în 
Europa se desfăşoară mai multe proiecte de proceduri de 
certificare, dar acestea nu sunt coordonate; 

• Defragmentarea muncii cu privire la probleme probleme legale, 
economice şi organizaţionale, cum sunt de exemplu analiza 
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certificării pe piaţă, capitalul uman şi administraţiile naţiomnale; 
• Dobândirea unor cunoştinţe mai aprofundate asupra fondului de 

clădiri european; 
• Definirea unui itinerar pentru acţiuni viitoare referitoare la 

clădirile existente; 

 

 
http://www.epa-nr.org/ 

EPA-NR: Evaluarea Performanţei Energetice pentru Clădirile Ne-
Rezidenţiale Existente 
Obiectivele sale sunt: 
• Furnizarea unei platforme de sprijin care să organizeze - într-un 

mod eficient şi economic - procesul de implementare pentru 
fondul de clădiri existente de tip ne-rezidenţial; 

• Realizarea unui certificat de performanţă energetică special 
conceput pentru clădirile existente de tip ne-rezidenţial; 

• Dezvoltarea acelor unelte pentru realizarea evaluării 
chestionarelor, a protocoalelor de inspecţie şi a unui pachet de 
soft pentru calculele energetice; 

• Proiecte pilot care vor testa metodele şi instrumentele; 
• Recomandări de natură politică ce vor fi furnizate tuturor 

nivelelor guvernamentale din Europa.  

 

http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: Un program pentru realizarea de certificate energetice în 
scopul afişării în clădirile publice  din toată Europa, într-un cadru 
armonizat. 
Obiectivele sale sunt: 
• Extinderea metodologiei verificate pentru certificarea energetică 

a clădirilor de birouri existente dezvoltată de proiectul 
Europrosper către alte domenii cheie din sectoare altele decât cel 
de locuinţe, care ar putea să cadă sub denumirea de “clădire 
publică”: învăţământ superior, şcoli, facilităţi sportive, spitale şi 
alte clădiri din domeniul sănătăţii publice, hoteluri şi restaurante; 

• Crearea posibilităţilor de aplicare a metodologiei şi accesul la 
această metodologie în toate statele embre ale Uniunii Europene; 

• Realizarea unei infrastructuri pentru furnizarea acestei 
metodologii, inclusiv scheme de formare profesională, asigurarea 
calităţii şi un web-site prietenos care să permită utilizarea în 
întregime, într-o manieră solidă şi eficientă; 

• Dezvoltarea de propuneri de prelucrări de date care să sprijine 
procesul de “învăţare prin acţiune proprie”, astfel ca informaţia 
strânsă pe baza sistemului de certificare să poată urmări 
dezvoltarea clădirilor şi a performanţelor lor energetice, 
permiţând astfel rafinarea tehnicilor şi ale etaloanelor.  

 
E-TOOL: Soft referitor la energie care are drept scop îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor existente. 
Obiectivele sale sunt: 
• Etalonarea consumurilor energetice ale unor categorii diferite de 

clădiri existente (în funcţie de vechime, tip, etc.), făcând astfel 
posibilă compararea între consumul actual şi ceea ce ar fi de 
aşteptat; 

• Recomandări pentru măsuri tipice de economie de energie, 
inclusiv estimarea cheltuielilor pentru clase diferite de clădiri 
existente; 

• Cerinţe de performanţă energetică după reabilitarea energetică, 
pentru diferite categorii de clădiri.  
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http://www.senternovem.nl/ 

impact 

Impact: Îmbunătăţirea schemelor de evaluare şi certificare a 
performanţei energetice prin teste 
Obiectivele sale sunt: 
• Testarea practică a certificării performanţei energetice a 

clădirilor existente în 6 ţări pilot; 
• Schimb de experienţă şi de factori de succes; 
• Extragerea de recomandări pentru perfecţionarea instrumentelor 

de lucru, a schemelor de certificare, pregătirea experţilor şi 
comunicare; 

• Sprijinul implementării Directivei Europene privind Eficienţa 
Energetică a Clădirilor în 6 ţări; 

• Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel naţional şi european. 

 

http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Asigurarea introducerii certificării energetice a clădirilor prin 
creşterea atractivităţii de piaţă prin implicarea proprietarilor de 
clădiri 
Obiectivele sale sunt: 
• Creşterea atractivităţii de piaţă a certificării energetice prin 

dezvoltarea şi diseminarea cerinţelor de calitate la client, 
recomandările de calitate către managerii de programe, şi 
abordări care să lege înalta performanţă energetică de iniţiativele 
financiare de piaţă; 

• Creşterea clarviziunii şi a interesului proprietarilor europeni de 
clădiri prin realizarea unei campanii focalizate de informare în 
direcţia celor mai importante grupuri de proprietari de clădiri, în 
scopul participării şi a dezvoltării unei structuri generice şi unor 
elemente de bază ale unei campanii europene de certificare 
energetică pentru diseminare ulterioară; 

• Creşterea competenţei în domeniul certificării şi al nivelului de 
cunoştinţe pentru auditorii energetici calificaţi; 

• Transferul celor mai bune practici din domeniul certificării 
energetice şi al auditării energetice a clădirilor între statele 
membre.  

 

http://www.display-

campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: Către Clasa A – Clădirile adminsitrative drept 
exemplu de marcă 
Obiectivele sale sunt: 
• Extinderea prezentării publice a performanţelor clădirilor 

administrative – din punctul de vedere al consumurilor energetice 
şi al emisiilor de CO2 – în mai mult de 500 de primării de pe tot 
cuprinsul Europei; 

• Iniţierea şi stimularea procesului de certificare a clădirilor 
administrative; 

• Încurajarea municipalităţilor să îmbunătăţească performanţa 
clădirilor lor către Clasa A astfel încât să devină “Exemple de 
marcă”; 

• Diseminarea informaţiei referitoare la “Exemplele de marcă” şi 
motivele atingerii unei asemenea performanţe; 

• Dezvoltarea proceselor de tipul “Cum să devii un exemplu de 
marcă?”, prin motivarea municipalităţilor, şi permiterea unei 
îmbunătăţiri treptate către certificare; 

• Stimularea comunicării şi a campaniilor de creştere a conştiinţei la 
nivel local în direcţia publicului larg prin intermediul “Exemplelor 
de marcă” municipale. 
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Tabel 2. Proiecte SAVE din cadrul programului Intelligent Energy – Europe, şi care au început în anul 2006, şi 
care au drept scop principal facilitarea implementării eficiente a Directivei Europene privind Eficienţa 
Energetică a Clădirilor 
 ESAM: Managementul strategic energetic al proprietăţilor imobiliare 

din cadrul operatorilor de clădiri sociale din Europa 
Obiectivele sale sunt: 
• Definirea şi planificarea pe termen lung a acelor strategii care să 

asigure atingerea cerinţelor de performanţă energetică din cadrul 
Directivei Europene privind Eficienţa Energetică a Clădirilor. 
Datorită lipsei de mujloace financiare, aceste cerinţe trebuiesc 
integrate în strategiile deja existente pentru întreţinere şi 
renovare ale operatorilor de clădiri sociale. 

• Estimarea situaţii energetice a proprietăţilor imobiliare şi 
definirea acelor soluţii care ar permite realizarea celui mai înalt 
nivel de economie de energie; 

• Implementarea unei cooperări eficiente cu locatarii privind 
economia de energie, iar cu furnizorii de energie şi cu autorităţile 
publice privind managementul energetic în clădirile sociale. 
Această cooperare poate să conducă l realizarea de mari 
economii, atât în ceea ce priveşte cheltuielile, cât şi economia de 
energie. 

 RESHAPE: Reabilitarea clădirilor sociale şi pregătirea activă pentru 
Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică a Clădirilor 
Obiectivele sale sunt: 
• Accelerarea implementării Directivei Europene privind Eficienţa 

Energetică a Clădirilor de către toţi factorii sociali implicaţi din 
Europa; 

• Depăşirea barierelor privind renovarea sectorului de clădiri sociale 
prin furnizarea acelor instrumente practice bazate pe 
oportunităţile certificării performanţei energetice;    

• Creşterea  clarviziunii şi a atitudinii factorilor implicaţi din 
domeniul clădirilor sociale în direcţia soluţiilor pentru renovare. 

 
Tabel 3. Obiective ale Acţiunii Concertate focalizate pe Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică a 
Clădirilor 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA 

Obiectivele sunt: 
• Discutarea şi pregătirea unei structuri pentru certificarea 

energetică a clădirilor cu scopul de a maximiza similitudinile şi de 
a reduce domeniul opţiunilor diferite alese de către statele 
membre; 

• Discutarea şi pregătirea unei baze coerente pentru metodologiile 
de inspecţie a cazanelor pentru încălzire şi a sistemelor de aer 
condiţionat; 

• Discutarea şi pregătirea acelor căi de implementare a schemelor 
cele mai potrivite pentru acreditarea experţilor de audit 
energetic şi de inspecţie în statele membre; 

• Discutarea criteriilor de implementare a metodologiilor obişnuite 
pentru calculul performanţei energetice a clădirilor. 

 


