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1. Introducere  
  
Lucrarea î i propune s  fac  o analiz  comparativ  a cadrului legislativ 

general privind modalit ile de calcul a eficien ei energetice a cl dirilor aplicabil în 
rile Comunit ii Europene i în România. Analiza are drept scop punerea în 

eviden  a diferen elor între cele dou  modalit i de abordare analizate în vederea 
armoniz rii prevederilor legale române ti cu cele europene.  

 
2 Eficientizare energetic  a cl dirilor din România în rela iile cu 
politica Comunit ii Europene  
 
Strategia economic  a unei dezvolt ri durabile impune în mod cert 

promovarea eficien ei i utilizarea ra ional  a energiei la nivel na ional, plecând de 
la diagnosticul i definitivarea obiectivelor i m surilor necesare, inclusiv a c ilor 
de punere în oper  în cazul celor mai importante sectoare consumatoare de energie  
între care cel al  locuin elor popula iei a ajuns s  ocupe i în România un loc 
primordial (al doilea dup  industrie din punctul de vedere al ponderii în consumul 
global  final de energie). 

Dup  criza energetic  din 1973, toate rile din Europa de Vest i în special 
rile nordice, au trecut la efectuarea unor programe na ionale de protec ie termic , 

care au fost realizate în etape progresive.  
Eficien  energetic  s-a realizat prin aplicarea solu iilor de îmbun t ire a 

gradului de protec ie termic . Stimularea acestor activit i s-a f cut prin aplicarea 
unor politici fiscale avantajoase i anume: credite de stat cu dobânzi mici, tarife 
diferen iate la energia termic , scutirea de impozite sau impozite diferen iate etc.  

Ca urmare a acestor politici, a fost încurajat  perfec ionarea unor tehnologii 
i folosirea de materiale de construc ii performante, pentru realizarea elementelor 

exterioare de închidere a cl dirilor de locuit ob inându-se o cre tere treptat  a 
rezisten elor termice ale acestora. 
În rile comunit ii europene consumul specific de energie pentru înc lzirea 
cl dirilor a sc zut continuu: 

- În Germania  la nivelul anului  2001 fa  de 1978, consumul de energie 
s-a redus  cu 65 %; 

- în Italia la nivelul anului 1994 fa  de 1978, consumul de energie s-a 
redus  cu 40%; 

- în Austria  la nivelul anului 1997, fa  de 1984,  consumul de energie s-a 
redus cu 55 %; 
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- în Fran a la nivelul anului  2001 fa  de 1974, consumul de energie s-a 
redus  cu  60%; 

- în Suedia la nivelul anului  1990 fa  de 1976, consumul de energie s-a 
redus cu 65%; 

În România consumurile specifice de c ldur  i ap  cald  menajer  au valori 
aproximativ duble fa  de cele din rile Uniunii Europene i ca o consecin  
direct   emisiile poluante sunt mai mari.. 

Ponderea consumurilor energetice în bilan ul energetic anual al unui 
apartament mediu construit în perioada 1970 – 1985 este prezentat în fig. 1. Se 
eviden iaz  faptul c  din consumul anual de energie al unei cl diri indiferent de 
destina ia ei, energia consumat  pentru asigurarea înc lzii i prepararea apei calde 
menajere reprezint  principalul consum anual de anergie i este de circa 55 %. 

Pe ansamblul cl dirilor de locuit din România eficien a utiliz rii energiei 
termice necesare asigur rii consumului pentru înc lzire, ap  cald  i prepararea 
hranei este de numai 43% din cantitatea de c ldur  furnizat  de surse. 

 

 
Fig. 1– Structura consumurilor energetice pentru un apartament mediu 
construit între 1970 – 1985 
Fig.1–The structure of the power consumption for a medium flat built 
between 1970 – 1985 
  
Spre deosebire de România, din consumul final total de energie din UE, 

cl dirile din sectoarele reziden ial i ter iar ale rilor membre consum  40,7 %, 
situându-se pe primul loc, înaintea transporturilor i industriei. Aproximativ 10 % 
din energia consumat  în cl diri provine din surse de energie regenerabile (RES). 
Structura consumurilor energetice medii în cl dirile din statele membre UE sunt 
eviden iate în figura 2. Se observ  c  înc lzirea spa iului este de departe cel mai 
mare consumator final de energie i în cl dirile din rile comunit ii europene. 
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Fig. 2 – Structura consumurilor energetice în sectoarele reziden ial i ter iar 
din UE 
Fig. 2 – The structure of power consumption in the residential and tertiary in 
EU  

 
3 Compara ie între valorile normate ale rezisten elor termice, 

prev zute în reglement rile termotehnice din Fran a, Germania i 
România 

 
Chiar dac  „rezisten a termic ”  nu constituie, în reglement rile str ine  

indicatorul termotehnic principal, valorile maxime ale coeficien ilor de transfer 
termic (Umax), prev zute în aceste norme pentru unele categorii de cl diri i pentru 
unele verific ri termotehnice, ne permit s  efectu m o compara ie cu valorile 
rezisten elor termice normate actualmente în România. 

Având în vedere c  la noi în ar  spre deosebire de Germania i Fran a, 
nivelul de protec ie termic , în mod uzual i tradi ional, se caracterizeaz  prin 
rezisten a termic  specific  (R) i nu prin coeficientul de transfer termic (U) – care 



Livia Miron, C. L z rescu,  C. Miron Analiza comparativ  a cadrului legislativ… 

 

 22

este inversul rezisten ei termice, analiza comparativ  care se face în cele ce 
urmeaz , se refer  la valorile rezisten elor termice. În tab. 1 se prezint  
rezisten ele termice specifice normate din România pentru cl dirile de locuit noi, 
conform prevederilor din normativul C 107/1, în compara ie cu rezisten ele 
termice specifice normate în Fran a i Germania, calculate cu rela ia general : 
 

          
max

min
1

U
R     (m2 K/ W)    (7)    

Pentru a realiza o compara ie corect  între valorile rezisten elor termice 
normate din România pe de o parte i din Germania i Fran a pe de alt  parte, 
trebuie operate o serie de corec ii care s  conduc  la valori comparabile.  
 

Tabelul 1 - Compara ie corect  între rezisten ele termice specifice normate în 
Germania, Fran a i România, pentru cl dirile de locuit  noi  (m2 K/W) 
Table 1 – Correct comparison between imposed specific thermal resistances in 
Germany, France and Romania, for new constructions (m2 K/W)  

 

 
1) - la num r tor – cazul unor elemente de construc ie cu stratul termoizolant spre 
exterior, iar la numitor în celelalte cazuri. 
2) – exclusiv aportul solar, în func ie de num rul i tratarea geamurilor  
3) -  la num r tor considerînd  = 0,8, iar la numitor considerînd  = 1,0 
4) -  la num r tor considerînd  = 0,5, iar la numitor considerînd  = 0,7 
5) -  s-a considerat conform  normelor germane  = 0,5 
6) -  s-a considerat conform  normelor germane  = 0,6 

Germania Fran a România 

1995 2001 2001 1998 
Nr. 
crt 

Element de construc ie 
perimetral Cl diri 

 P+E i 
max 3 
apart. 

Cl diri 
cu 

volum 
100m3 

Cl dire 
de 

referin  

Valori 
maxime 
admise  

Valori 
minime 
admise  

C107/3-97 

1 Pere i exteriori 2,00   2,86 1) 
2,22 2,50   2,13 2,15 

2 Tâmpl rie exterioar  0,52…0,
732) 0,59 0,42 0,34 0,50 

3 Sub terase  4,55 4,00 3,33 2,78 3,75 

4 

Plan ee 
adiacente 
spa iului 
exterior  

Sub 
bowindouri

, peste 
ganguri etc 

4,55 3,33 3,33 2,78 5,00 

5 Sub poduri 4,55 3,33   2,67 3) 
3,33 

  1,70  3) 
2,13 3,75 

6 

Plan ee 
adiacente 
spa iilor 

neînc lzite 
Peste 

subsoluri 2,86   2,50 1) 
2,00 

  1,67 4) 
2,33 

   1,16  
4) 

1,65     
2,35 

7 Pl ci pe sol 5,725) 4,17 3,33 - 6,00 
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Valorile men ionate în tabelul  1 au rezultat  dup  efectuarea urm toarelor corec ii: 

1. Analizarea includerii sau nu în valoarea rezisten ei termice a efectului 
pun ilor termice. Valorile impuse din Fran a i Germania prezentate în 
tabelul 1, a a cum sunt ele extrase din reglement ri se refer  la situa ia 
câmpului curent (R), în timp ce rezisten ele termice normate în România 
impuse prin normativul C107, sunt corectate inând seama de efectul 
defavorabil al pun ilor termice (R’).  Diferen ele dintre rezisten ele 
termice unidirec ionale R i cele corectate R’ sunt semnificative, 
ajungând uneori i la 40-50%. Drept urmare pentru a se putea face o 
compara ie corect , în tabelul 1 rezisten ele termice din România s-au 
majorat fa  de cele men ionate în norme, astfel ca i ele s  reprezinte 
rezisten e termice unidirec ionale (în câmp curent). S-a utilizat în acest 
scop rela ia derivat  din rela ia (1) din normativul C107/3-97,   

 

r
RR min

min
'

      (m2 K/ W)     (1)    

în care: 
Rmin – rezisten a  termic  f r  influen a pun ilor temice (în câmp curent). 
R’min – rezisten a  termic  corectat  cu influen a pun ilor temice . 
r – coeficient de reducere care exprim  influen a pun ilor termice asupra 
rezisten ei termice în câmp curent.  

Pe baza calculelor efectuate, s-au avut în vedere urm toarele valori maxime 
pentru coeficien ii de reducere „r” care sunt, de altfel, în limitele prev zute la pct. 
3.5.3 din C107/1-97: 

nr. crt 1 - r = 0,65    nr. crt 5 - r = 0,65  
nr. crt 3 - r = 0,65    nr. crt 6 - r = 0,65 
nr. crt 4 - r = 0,65    nr. crt 7 - r = 0,65 

2. O alt  corec ie care s-au operat în tabelul  1, se refer  la valorile  Umax  
impuse de normele franceze, pentru plan eele adiacente spa iilor 
neînc lzite (nr. crt. 5 i 6). 

 Din analiza noilor norme franceze Th-U, rezult  c  la aceste elemente de 
construc ie, în valorile normate Umax sunt inclu i i factorii de corec ie ai 
temperaturilor exterioare. 

Pentru a elimina influen a acestui factor, s-a folosit rela ia: 

  
max

min U
R     (m2 K/ W)  (2)    

Pentru factorul de corec ie  (notat „b” în normele franceze i în cele 
europene) s-au considerat urm toarele valori:  

- la plan eele sub poduri neînc lzite (nr. crt. 5)  
 = 0,8 valoare minim , egal  cu valoarea prev zut  în normele germane 

men ionate; 
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 = 1,0 valoare maxim , care corespunde situa iei când temperatura în 
podul neînc lzit este egal  cu temperatura exterioar  conven ional  de 
calcul Tu = Te.  

- la  plan eele peste subsoluri neînc lzite (nr. crt. 6)  
 = 0,5 valoare considerat  ca minim , care corespunde de altfel, cu 

normele germane men ionate; 
-  = 0,7 valoare apreciat  ca maxim  posibil . 

3. A treia corec ie operat  în tabelul 1 se refer  la valorile Umax date în 
normele germane men ionate pentru pl cile pe sol (nr. crt. 7). 

La acest element de construc ie, în timp ce normele franceze i cele 
române ti consider  c  temperatura din exteriorul pl cii pe sol este temperatura 
exterioar  conven ional  de calcul (Te), rezultând un factor de corec ie   = 1,0, 
normele germane consider  c  temperatura din exteriorul pl cii pe sol  are o 
valoare mai mare decât temperatura Te, rezultând valori subunitare ale factorului 
de corec ie  (notat Fxi   în normele germane). 

Ca urmare pentru determinarea valorii comparabile Rmin s-a folosit rela ia: 

max
min

1
U

R    (m2 K/ W)     (3)    

în care: 
 = 0,5  - conform Ordonan ei germane WschVO 
 = 0,6  - conform Ordonan ei germane EnEV  

 
4. A patra corec ie operat  în tabelul 1 se refer  la valoarea U max data în 

Ordonan a german  WschVO, pentru tâmpl ria exterioar  care include 
i aportul solar. 

Pentru eliminarea efectului aportului solar s-a folosit rela ia de calcul (4), 
dedus  din Ordonan a german  WschVO , pct. 1.6.4.2: 

Fech gSU
R 1

min     (m2 K/ W) (4)  

în care: 
Uech =  0,70 W/m2 K   
SF = 1,65 W/m2 K - aportul solar pentru orientarea cardinal  medie (egal  cu 
orientarea E i V) 
g – coeficient care exprim  gradul de penetrare a energiei prin geamuri, cu 
valori între urm toarele limite: 

g = 0,75 – pentru geamuri duble netratate; 
g = 0,40– pentru geamuri triple, tratate cu tratate cu 2 straturi reflectante ale 
razelor infraro ii; 

 
 4. Concluzii  
 

O prim  i important  concluzie este aceea c  o compara ie direct  i perfect 
cuantificabil  între valorile rezisten elor termice specifice normate în România i 
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cele normate în Germania i Fran a nu este posibil , în primul rând deoarece în 
aceste ri rezisten ele termice normate sunt calculate în câmp curent, în timp ce în 
ara noastr  sunt normate rezisten ele termice corectate. 

Ca urmare a corec iilor efectuate, rezisten ele termice specifice normate 
prezentate în tabelul 1 sunt comparabile, ele caracterizându-se prin urm toarele 
elemente comune: 

- sunt rezisten e termice specifice unidirec ionale în câmp curent, f r  
luarea în considera ie a efectului pun ilor termice; 

- la toate elementele de construc ie ale anvelopei, cu excep ia plan eelor 
adiacente spa iilor neînc lzite, dar inclusiv pl cile pe sol, rezisten ele 
termice sunt raportate la diferen a de temperatur  dintre temperatura 
interioar  i temperatura exterioar  conven ional  de calcul; 

- la pl cile adiacente spa iilor neînc lzite (sub poduri sau peste 
subsoluri), rezisten ele termice sunt raportate la diferen a de 
temperatur  dintre temperatura interioar   i  temperatura spa iului 
adiacent neînc lzit (nu includ efectul factorului de corec ie).  

Din examinarea valorilor comparabile ale rezisten elor termice din tabelul 1, 
rezult  urm toarele: 

- în general între valorile rezisten elor termice normate în România i 
cele din Fran a i Germania, nu sunt diferen e excesiv de mari; 

- la unele elemente de construc ie (plan eele sub bowindouri i pl cile 
pe sol), rezisten ele termice normate în România sunt mai mari decât 
cele normate în Fran a i Germania; 

- la majoritatea elementelor de construc ie perimetrale (tâmpl ria 
exterioar , plan eele sub terase i plan eele adiacente spa iilor 
neînc lzite), valorile normate în România sunt mai mici decât valorile 
rezisten elor termice normate în Germania, dar mai mari decât cele 
normate în Fran a; 

- la pere ii exteriori, rezisten ele termice normate în România sunt 
practic egale cu cele normate în Fran a i Germania. 
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Abstract  
 
The Comparative Analysis of the General Legislative 
Framework Concerning the Power Efficiency of the Buildings 
in the EU Countries and Romania  

 
This paper aims at making a comparative analysis of the general legislative 

framework concerning the means of computing the power efficiency of buildings 
applicable in the European Union countries and in Romania. The goal of the 
analysis is to emphasize the differences between the two ways of tackling the 
matter of the power efficiency of buildings in order to harmonize the Romanian 
legal provisions with the European ones.      
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