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Standarde n-ZEB – Realități românești
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Performanță energetică

Surse convenționale 0 pentru încălzire

Surse de energie din RES – 30%

34.000 de autorizaţii de construire pentru clădiri
rezidenţiale în primele opt luni ale anului, în 
creştere cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut.

450.000 mp sunt în construcție în București 
astăzi.

Doar 300 de clădiri au certificate la standarde 
internaționale.



Standarde n-ZEB – Realități românești
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5,6 milioane de clădiri, ceea ce reprezintă 644 
milioane mp de suprafață utilă încălzită.

Consumul de energie locuință obișnuită - între 
150 şi 400kWh/m2/an.

Consumul de energie casă nZEB- 112 
kWh/m2/an.

Încălzirea locuinței reprezintă peste 63% din 
consumul total al energiei.



Cum implementăm nZEB?
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✓ anveloparea clădirii - izolație termică
corespunzătoare;

✓ ferestre performante energetic;

✓ reducerea infiltrațiilor necontrolate de aer și
reducerea punților termice;

✓ iluminatul LED;

✓ echipamente de încălzire/răcire eficiente
energetic (ex. pompă de căldură);

✓ electrocasnice mai eficiente.

Necesar de energie primară de până la 112
kWh/mp/an. 
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Cum implementăm nZEB?

Izolația corectă a 
clădirilor reduce 
costurile de încălzire și 
răcire.

În egală măsură, oferă 
flexibilitate în a 
contracara viariațiile 
zilnice în alimentarea 
cu energie.
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Performanța termică a vatei bazaltice
ROCKWOOL rămâne nemodificată pentru mai
mult de 55 de ani



Renovarea clădirilor existente din UE în scopul eficientizării energetice ar 
putea reduce amprenta de carbon cu 600 milioane de tone pe an
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De două ori 
emisiile de 
carbon produse 
de Franța

Renovarea blocurilor din 
UE ar putea reduce 
semnificativ emisiile de 
carbon.

Note: Actual calculations are based on more precise numbers while the numbers in this note have limited decimal places. Energy saved by retrofitting Europe’s buildings = [Current energy consumption of 
European buildings (196 kWh/m2) – Energy consumption of retrofitted European buildings (50 kWh/m2)] * Floor space in Europe (25 billion m2) = 3,650 billion kWh. Carbon emissions saved from retrofitting 
Europe’s buildings = Energy saved from retrofitting Europe’s buildings (3,650 billion kWh) * Emission factor of Europe’s buildings, which is assumed to be the same as natural gas (0,18 tCO2/MWh) = 660 
million tCO2. Annual carbon emissions from France  = 328 million t C02, and twice of that is 656 Mt CO2.
Sources: : BPIE, “Europe’s buildings under the microscope - A country-by-country review of the energy performance of buildings”; European Commission, Joint Research Centre: EDGAR - Emissions 
Database for Global Atmospheric Research, "CO2 time series 1990-2015 per region/country “ (2017); EIA (U.S. Energy Information Agency), Frequently asked questions, "How much carbon dioxide is 
produced when different fuels are burned?"; Currencies have been converted using XE Currency Converter (16th of May 2018).



Prin izolația termică a clădirilor existente din UE am salva 22 mld. EUR
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42,000 școli

Notes: Actual calculations are based on more precise numbers while the numbers in this note have limited decimal places. Energy saved by retrofitting Europe’s buildings = [Current energy consumption of European buildings (196 kWh/m2) – Energy 
consumption of retrofitted European buildings (50 kWh/m2)] * Floor space in Europe (25 billion m2) = 3,650 billion kWh. Carbon emissions saved from retrofitting Europe’s buildings = Energy saved from retrofitting Europe’s buildings (3,650 billion kWh) * 
Emission factor of Europe’s buildings, which is assumed to be the same as natural gas (0,18 tCO2/MWh) = 660 million tCO2. Abatement cost saved from retrofitting Europe’s buildings = Carbon emissions saved from retrofitting Europe’s buildings (660 
Mt CO2) * Cost of abatement using renewables (63 EUR/t CO2) = 41,800 million EUR. Cost of building a school = Cost of building a school per m2 (1,837 EUR/m2) * Average net area of a middle school (538 m2) = 1,0 million EUR. Number of schools 
that can be built if reducing carbon emissions by retrofitting buildings instead of using renewables = Abatement cost saved from retrofitting Europe’s buildings (41,800 million EUR) / Cost of building a school (1,0 million EUR) = 42,000 schools.
Sources: BPIE, “Europe’s buildings under the microscope - A country-by-country review of the energy performance of buildings”; ); EIA (U.S. Energy Information Agency), Frequently asked questions, "How much carbon dioxide is produced when 
different fuels are burned?“; Department for Education and Education Funding Agency, "Area guidelines for mainstream schools", (2014); Statista, "Construction › Average cost per square meter of building schools/universities by region of the UK" (2018); 
IRENA, “Synergies between renewable energy and energy efficiency”, August 2017; Currencies have been converted using XE Currency Converter (16th of May 2018).

CONFIDENTIAL Anthony Abbotts 24 October 2018 © ROCKWOOL International A/S



Valul Renovării
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4,3705 milioane mp de clădiri
rezidențiale multifamiliale.

2,31363 milioane mp de clădiri
publice.

Buget alocat – 2,17 mld. EUR dintre 
care

10% pentru consolidarea seismică a 
clădirilor.

140.000 m² construiți pentru tineri specialiști în zona 
urbană.
800.000 m² construiți pentru specialiști din sănătate și 
învățământ în zona rurală.

Sănătate:
✓ 200 de centre sanitare construite sau renovate
✓ 3000 de cabinete ale medicilor de familie renovate
✓ 30 de centre medicale renovate
✓ 25 de spitale construite

Educație
✓ 50 de școli noi
✓ 140 de grădinițe noi
✓ 10 campusuri liceale

Infrastructura nZEB

Ideal ar fi ca toate aceste lucrări de renovare sau construcții noi să se 
realizeze cu sisteme de izolație exterioară cu vată bazaltică.



Cum facem față
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Piața totală a 
termoizolațiilor - 8 
milioane de metri cubi

Estimare: + 15% 
creștere în 2021

Avem nevoie de :
❑ Predictibilitate legislativă;
❑ Proiecte clare de renovare și 

construcție;
❑ Angajamente ferme din partea 

constructorilor.
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Mulțumesc!


