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PROBLEME LEGISLATIVE Lipsa unei legislatii clare si insotita de sanctiuni  

PROBLEME DE CADRUL 
PROFESIONAL SI TEHNIC 

- Nivelul scazut de infomare si pregatire la nivel de 
comunitate de specialisti pana acum.  
 
- Termenul de aplicare obligatorie pentru toate 
cladirile noi publice este 2019 urmand ca pentru 
restul sa fie 2021  
 
- Accesul la tehnologii performante de ultima - 
generatie dpdv energetic 
 
- Lipsa unei poceduri de verificare / validare a 
implementarii cladirilor NZEB la nivel de proiectare 
si autorizare 
 
- Schimbarea detaliilor de executie si a standardelor  
de proiectare 

PROBLEME DE IMPACT 
SOCIAL 

- Lipsa informarii  beneficiarilor si pregatirii pietei 
fortei de munca necalificate din domeniul 
constructiilor 
 

PROBLEME ECONOMICE - Costurile ridicate de realizare ale constructiei si 
pentru pregatirea propriu-zisa a specialistilor. 

PROBLEME LA NIVEL 
ADMINISTRATIV 

- Modul deficitar de promovare la nivel insitutional, 
politic si de mass-media  
 
 

1. PROBLEMA / THE DEAL Urmeaza impunerea unei noi norme legislative pentru implementarea careia comunitatea specialistilor se considera ca 
este nepregatita 

extras Ord. 13/2016 de modificare Legea 
372/2005 
 
DEFINITIE: 
Clădire al cărei consum de energie este aproape egal 
cu zero - clădire cu o performanță energetică foarte 
ridicată, la care consumul de energie este aproape 
egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în 
proporție de minimum 10%, cu energie din surse 
regenerabile, inclusiv cu energie din surse 
regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere; 
 

Art. 14. - 
(1) Clădirile noi, pentru care recepția la 
terminarea lucrărilor se efectuează în baza 

autorizației de construire emise începând cu 31 
decembrie 2020, vor fi clădiri al căror 
consum de energie este aproape egal cu zero. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 
clădirile noi din proprietatea/administrarea 
autorităților administrației publice, care 
urmează să fie recepționate în baza autorizației 

de construire emise după 31 decembrie 
2018, vor fi clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero. 
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Specialistii - Proiectantii 
  

Domenii conexe - Administratia publica 
- Executantii  
- Furnizorii 

2. CLIENTII / THE CLIENTS 
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PROBLEME LEGISLATIVE - Corelarea cu legea 50 pentru introducerea la avize, acorduri, 
studii a stipularii cerintei ca in C.U. sa fie introdusa 
informarea/cerinta ca in momentul autorizarii cladirii noi sa 
respecte cerintele NZEB.  

- Introducerea de sanctiuni specifice pentru nerespectarea 
prevederilor.  

 

PROBLEME DE CADRUL 
PROFESIONAL + 
ADMINISTRATIV 

- Mediatizarea de catre institutiile avizate a necesitatii pregatirii 
specialistilor  inaintea intrarii in vigoare a termenului de 
aplicare a legii 372/2005, art. 14. 

- Realizarea unor cursuri specializate in vederea dobandirii 
cunostintelor necesare pentru implementarea NZEB 

- Realizare de culegeri cu solutii cadru pentru cladiri NZEB  
- Reactualizarea standardelor de proiectare 
- Crearea procedurii de validare + verificare la nivel de 

proiectare + autorizare + receptie  

PROBLEME DE IMPACT 
SOCIAL 

- Mediatizarea de catre societate  
(beneficiari/investitori/utilizatori) 

- Pregatirea fortei de munca calificata NZEB in domeniul 
constructiilor 

 

PROBLEME ECONOMICE - Programe de stimulare financiara pentru exemple de buna 
practica (ex: reducere impozite) 
 

3. PROPUNEREA / THE PRODUCT  Facilitarea implementarii la termen  



 
 

Alinierea nivelului specialistilor la standardele 
europene 
 
 

Cresterea calitatii in constructii 
 

O posibila fluctuatie a costurilor de productie si 
executie 
 

4. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT 
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