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Ce este o 
clădire 
inteligentă?

§ cea care folosește tehnologia pentru a permite 
utilizarea eficientă și economică a resurselor, 
creând în același timp un mediu sigur și confortabil 
pentru ocupanți. 

Clădirile inteligente pot folosi o gamă largă de tehnologii 
existente și sunt proiectate sau modernizate într-un mod 
care să permită integrarea tehnologiilor viitoare, pentru a 
le controla și optimiza performanța:
üsenzori Internet of Things (IoT), 
üsisteme de management automat al clădirilor, 
üinteligența artificială (AI) și 
ürealitatea augmentată (integrarea informațiilor digitale 

având efect senzorial cu mediul utilizatorului în timp 
real).



Modalități de utilizare a tehnologiei în clădirile 
inteligente

§ Pentru automatizare la interior și cu exteriorul - sistemele 
de bază din cadrul acesteia pot ”vorbi” între ele, fiind conectate 
(de ex., senzorii de ocupare IoT în timp real și sistemele de 
management al clădirilor), permițând partajarea de informații 
care pot fi utilizate pentru automatizarea diferitelor procese 
(încălzire, ventilare, iluminat, aer condiționat, securitate); 
partajare de informații cu sisteme exterioare (furnizorii de 
utilități, servicii, date meteo, securitate...) 

§ Pentru a se integra cu diferite sisteme de construcție și 
optimizarea spațiului - de exemplu, integrarea datelor 
senzorului de ocupare IoT într-un sistem de rezervare a biroului 
sau dimensionare a spațiului necesar unei activități înseamnă că 
se pot activa procese de management eficiente.

§ Pentru întreținere preventivă - Folosirea inteligenței artificiale 
poate ajuta la identificarea unei funcționări anormale care 
necesită reparații/intervenții; senzorii de persoane indică 
frecvența cu care este utilizată o unitate din clădire, permițând o 
abordare mai proactivă pentru gestionarea uzurii și a 
intervențiilor asociate.



Beneficiile 
informațiilor 
furnizate de o 
clădire  
inteligentă

Clădirile inteligente generează un volum mare de date 
despre modul în care sunt utilizate, astfel că se pot lua 
decizii cu privire la modul de optimizare a clădirii, 
aducând următoarele avantaje:
§ Productivitate crescută – generată de un spațiu cu o 

bună calitate a aerului interior, de confortul fizic, 
securitatea, igiena iluminatul, procesele eficiente și de 
dimensiunea corespunzătoare a încăperii. Clădirile 
inteligente nu se mai pot concentra doar pe reducerea 
costurilor și a energiei! 

§ Consumuri  reduse de energie - conectarea senzorilor 
IoT care monitorizează ocuparea cu sistemul de 
management al clădirii, permite 
întreruperea/diminuarea automata a iluminatului sau 
sistemele HVAC în încăperi sau spații neocupate.

§ Costuri de operare reduse - identificarea spațiilor sub-
utilizate permite reducerea  proprietăților imobiliare 
pentru a reduce costurile.



Indicatorul 
SRI -
de pregătire 
a unei 
clădiri 
pentru 
soluții 
inteligente

Pactul Verde European (Green Deal) și Valul de Renovare 
(Renovation Wave) promovează renovarea clădirilor, pentru 
a ajuta oamenii să-și reducă facturile la energie și consumul 
de energie.
Revizuirea din 2018 a Directivei europene privind 
performanța energetică a clădirilor (EPBD) a subliniat 
puternic potențialul tehnologiilor inteligente în sectorul 
clădirilor, de a îmbunătăți atât eficiența energetică, cât și 
bunăstarea oamenilor.
EPBD a introdus conceptul de „Indicator de pregătire 
inteligentă” (SRI): un cadru comun al UE pentru evaluarea 
gradului de pregătire a clădirilor pentru soluții inteligente.
Conceptul SRI a fost apoi dezvoltat în strânsă cooperare cu 
statele membre și părțile interesate relevante din lanțul 
valoric al construcțiilor
2021: SM sunt invitate oficial să implementeze SRI (cu 
eventual o fază de testare preliminară) – opțional 
deocamdată!



Prezentare generală 
a metodologiei de 
notare

• Trei funcționalități cheie de pregătire 
inteligentă detaliate în șapte criterii de 
impact

• Evaluarea serviciilor smart-ready pe care 
clădirea le are sau le-ar putea folosi („catalog 
de servicii”), grupate în nouă domenii tehnice



Se centralizează scorurile la toate nivelurile: 



Certificarea SRI

• TESTARE
Regulamentul de punere în aplicare al 
Comisiei (UE) 2020/2156 - toate 
aranjamentele fazelor naționale de testare vor 
fi definite de către SM, inclusiv decizia privind 
eliberarea certificatelor în timpul fazei de 
testare.
• IMPLEMENTARE
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 
2020/2155 - certificatele SRI să fie emise de 
experți calificați sau acreditați și detaliază 
informațiile care trebuie incluse în certificate.



Pregătirea pentru soluții inteligente 
ar trebui să contribuie la creșterea 
performanței energetice

• Auditorii atestați să elibereze 
CPE pot fi competenți pentru 
eliberarea certificatelor SRI
• Statele membre pot cupla 
eliberarea certificatului SRI cu 
schema de certificate energetice

X-tendo.eu



Council of the EU Press release 25 oct. 2022
‘Fit for 55’: Consiliul UE adoptă reguli mai stricte pentru 
performanța energetică a clădirilor – urmează a fi negociate 
cu Parlamentul European
Clădirile noi
- deținute de autorități publice vor fi ZEB începând cu 2028
- toate vor fi ZEB începând cu 2030 (cu excepții: clădiri de cult, istorice, 

militare,…) 

Clădirile existente nerezidențiale cu consum de energie primară 
–sub limita consumului a 15% din stocul cu cea mai proastă performanță - până 

în 2030
–sub limita consumului a 25% din stocul cu cea mai proastă performanță - până 

în 2034

Clădirile existente rezidențiale cu consum de energie primară 
- echivalent cu clasa D la nivel mediu național – până în 2033
- cu zero emisii (ZEB) la nivel național – până în 2050

Soluțiile inteligente sunt 

subînțelese!



SM au convenit următoarele:
q CPE să cuprindă 2 clase suplimentare:

• A0 – pentru clădirile ZEB
• A+ - pentru clădirile ZEB + SRE locale cu contribuții în SEN

q Instalarea până la termene precise de echipamente solare adecvate pe toate
clădirile
§ publice și nerezidențiale noi cu suprafață utilă > 250 m2 - 31.12.2026
§ publice și nerezidențiale existente, în renovare, cu suprafață utilă > 400 m2 -

31.12.2027,
§ rezidențiale noi - 31.12.2029

q Elaborarea de planuri naționale de renovare a clădirilor cu foaie de parcurs cu 
obiective naționale pentru 2030, 2040 și 2050 legat de 
o rata anuală de renovare energetică, 
o consumul de energie primară și finală al parcului național de clădiri și 
o reducerea operațională a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Primele planuri vor fi emise până la 30.06.2026 și după aceea la fiecare 5 ani. 



Valul Renovării – COM (2020) 662 

menționează repetitiv clădirile inteligente și orașele inteligente

2. PRINCIPIILE ESENȚIALE PENTRU RENOVAREA CLĂDIRILOR ÎN PERSPECTIVA
ANILOR 2030 ȘI 2050

i. „Eficiența energetică înainte de toate” 
ii. Accesibilitatea din punctul de vedere al prețurilor 
iii. Decarbonarea (decarbonizarea) și integrarea energiei din surse regenerabile 
iv. Abordarea bazată pe ciclul de viață și circularitatea 
v. Standarde de sănătate și de mediu ridicate 
vi. Abordarea simultană a dublei provocări a tranziției verzi și a celei digitale. 

Clădirile inteligente pot permite producerea și utilizarea în mod eficient a 
energiei din surse regenerabile la nivel de gospodărie, de district sau de oraș. 
Împreună cu sistemele inteligente de distribuție a energiei, aceasta va permite 
existența unor clădiri cu un grad ridicat de eficiență și emisii zero. 

vii. Respectarea esteticii și a calității arhitecturale. 



3. RENOVĂRI MAI RAPIDE ȘI MAI APROFUNDATE PENTRU AMELIORAREA CLĂDIRILOR
...
4) Promovarea intervențiilor de renovare cuprinzătoare și integrate pentru clădirile 
inteligente, integrarea energiei din surse regenerabile și facilitarea măsurării consumului real de 
energie. Noul indicator al gradului de pregătire pentru soluții inteligente promovează 
renovările care favorizează digitalizarea. 

3.1. CONSOLIDAREA INFORMAȚIILOR, A SECURITĂȚII JURIDICE ȘI A STIMULENTELOR PENTRU
RENOVARE

....Foarte puține CPE-uri se bazează pe audituri energetice fizice și nu reflectă inter-conectivitatea 
și gradul de pregătire pentru soluții inteligente ale clădirilor. Dat fiind că sunt disponibile din ce în 
ce mai multe soluții pentru măsurarea și gestionarea performanței energetice în timpul utilizării 
clădirilor, Comisia va propune actualizarea cadrului CPE, ținându-se cont de tehnologiile 
emergente de contorizare a performanței energetice. Această actualizare va include examinarea 
unui format uniform la nivelul UE al datelor care pot fi citite automat pentru certificate și 
dispoziții mai stricte privind disponibilitatea și accesibilitatea bazelor de date și a arhivelor 
digitale centralizate pentru CPE-uri.



3.2. FINANȚARE CONSOLIDATĂ, ACCESIBILĂ ȘI MAI BINE DIRECȚIONATĂ

Pe baza experienței dobândite în cadrul inițiativelor privind finanțarea privată pentru eficiența 
energetică și finanțarea inteligentă pentru clădiri inteligente, Comisia va depune eforturi 
pentru a facilita găsirea de soluții adaptate nevoilor care să fie ușor accesibile pentru 
promotorii de proiecte și să utilizeze un set unic de norme. În mod concret, acest lucru 
înseamnă că un stat membru va fi în măsură să transfere o parte din fondurile disponibile în 
cadrul politicii de coeziune către compartimentul pentru statele membre din cadrul InvestEU. 

3.3 ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CAPACITATE SPORITĂ

O sursă suplimentară de sprijin pentru capacitate va fi oferită de noul instrument de sprijin 
tehnic propus în cadrul planului de redresare, .... Piața orașelor inteligente din Europa oferă 
un model reușit pentru a orienta autoritățile publice în acest sens. 17 proiecte demonstrative 
transfrontaliere de mare amploare ale orașelor, cunoscute sub denumirea de „proiecte-far” 
(120 de orașe, finanțări de peste 400 de milioane EUR prin Orizont 2020), 
https://smartcities-infosystem.eu/scc-lighthouse-projects

https://smartcities-infosystem.eu/scc-lighthouse-projects


3.5. CREAREA UNUI MEDIU CONSTRUIT DURABIL

Misiunea „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic” din cadrul programului Orizont 
Europa - 100 de orașe europene  în parcursul lor de transformare sistemică pentru obținerea 
neutralității climatice până în 2030, devenind centre de experimentare și de inovare pentru toate 
orașele, contribuind astfel la Pactul verde european și la eforturile Europei de a deveni neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050.

3.6. PLASAREA UNEI ABORDĂRI INTEGRATE, PARTICIPATIVE ȘI BAZATE PE VECINĂTATE ÎN
CENTRUL „VALULUI DE RENOVĂRI” 

Locuințele „inteligente” pot promova confortul utilizatorilor și pot spori integrarea în clădiri a 
energiei din surse regenerabile și a surplusului de energie. În unele proiecte-pilot, clădirile de 
apartamente au fost echipate cu panouri solare fotovoltaice pe acoperișuri, cu sisteme de stocare a 
energiei termice și cu pompe de căldură. Fiecare clădire a fost conectată la o rețea locală, care 
alimenta punctele de încărcare pentru automobilele electrice. Ca urmare, clădirile s-au transformat 
din consumatori în producători de energie, prezentând o eficiență energetică ridicată, costuri 
reduse cu energia pentru gospodării, integrarea electromobilității și beneficii sistemice pentru 
stabilitatea rețelelor. Contoarele inteligente de gaz reprezintă o cerință în temeiul Directivei privind 
eficiența energetică, venind în completarea obligațiilor privind contoarele inteligente de energie 
electrică. 



PNRR, Pilonul I. Tranziția verde
Componenta C5 - Valul Renovării

Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde

Obiective specifice:
1.  Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a 

consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri 
inteligente.

2.  Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de construcții 
verzi și reziliente.

3.  Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin realizarea registrului 
digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.

4.  Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.
5.  Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.



Investiții: I1-I4 cuvântul ”inteligent” nu mai apare explicit

1. Provocări și obiective

Îmbunătățirea siguranței și funcționalității fondului construit format din clădirile 
publice (din domeniile administrației publice, justiției, apărării, ordinii publice și 
securității naționale, sănătății, educației și culturii) și tranziția acestuia către un 
fond de clădiri verzi și inteligente, reprezintă un factor cheie în reformele propuse, 
așa cum prevede și directiva EPBD, clădirile publice având un rol demonstrativ.

2. Descrierea reformelor și investițiilor
Măsuri suplimentare privind îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor:
§ Sisteme inteligente de contorizare
§ Sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală 

sau cu reglare automată inteligentă;
§ Sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale.

§ Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 
clădirilor pentru soluții inteligente;

Reduceri de energie prim
ară

de 30-60%

pentru 4,3
m

il m
2

locuințe în blocuri și 

2,3
m

il m
2

clădiri publice



6. Dimensiunea digitală a componentei
Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale 
- realizarea registrului digital al clădirilor - dezvoltarea unei baze de date naționale.

Prin investițiile propuse, digitalizarea va fi abordată astfel:
- echiparea clădirilor cu sisteme care să sprijine digitalizarea - smart readiness for 
building, în vederea adaptării operării acestora la nevoile ocupanților și la rețea, și 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică și performanța globală a clădirilor, prin 
utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și sistemelor electronice, a 
sistemelor de control al mediului interior împreună cu sisteme de gestionare a 
energiei, inclusiv contoare inteligente, respectiv prin automatizarea clădirilor și 
monitorizarea electronică a sistemelor tehnice ale acestora, în special în clădirile 
nerezidențiale mari și în clădirile rezidențiale multifamiliale care au dimensiuni 
suficiente pentru a permite o perioadă de recuperare a investiției mai mică de trei 
ani;
- dotarea cu echipamente digitale în raport cu funcțiunea desfășurată în clădire.

Enum
erare fără

praguri cuntificabile care 

pot fi m
onitorizate



Pilonul VI. POLITICI PENTRU NOUA GENERAȚIE
Componenta C15 – Educație
I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 
învățământ (Alocare: 478,5 mil. Euro)
Achiziționarea centrelor educaționale digitale multifuncționale inteligente Smart Lab -
alfabetizarea digitală și tehnologică a elevilor, instruirea cadrelor didactice, aceștia având 
șansa de a-și antrena propriile abilități și competențe digitale de bază și avansate necesare 
pe piața muncii în prezent și viitor. Activitățile din cadrul Smart-Lab vor permite practica 
noilor tehnologii 4.0 pentru toți elevii și cadrele didactice ale județului beneficiar. 

I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale 
viitorului (Alocare: 244 mil. Euro)
Smart Universities vor fi utilizate aplicațiile Smart Campus, Smart Education, Smart
Research. Un ”campus inteligent” folosește o infrastructură de rețea avansată și dispozitive 
conectate la internet pentru a oferi experiențe de susținere și de angajare, permite 
universităților să ia decizii bazate pe informații de actualitate pentru a îmbunătăți 
securitatea și a maximiza resursele. Similar cu orașele inteligente, un campus inteligent 
folosește tehnologii inteligente pentru a crea noi experiențe și servicii. Aceste tehnologii 
inteligente pot îmbunătăți diferite aspecte ale vieții studenților și a facultăților în campus, 
cum ar fi: îmbunătățirea procesului financiar, îmbunătățirea serviciilor pentru studenți, 
reducerea timpilor de așteptare, atenuarea greșelilor de conformitate, reducerea erorilor 
umane, automatizarea fluxurilor de lucru, conservarea energiei și a resurselor.

Enum
erare fără

praguri cuntificabile care 

pot fi m
onitorizate



Vă mulțumesc 
pentru atenție!

emilia.mladin@scor.ro


