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Sectorul clădirilor este unul dintre cei mai importanți consumatori de 
energie, iar acest lucru se datorează structurii consumului mediu de 
energie din care se observă că, la nivelul unei clădiri, consumul de 
energie termică pentru încălzire și pentru asigurarea necesarului de apă 
caldă menajeră, reprezintă aproximativ 70% din consumul total de 
resurse energetice. 
 
Astfel, clădirile constituie un element central al politicii statelor membre 
UE privind eficiența energetică, fiind responsabile pentru aproximativ 
40% din consumul final de energie şi 36% din emisiile de gaze cu efect 
de seră, iar aproximativ 75 % dintre clădiri nu sunt eficiente din punct 
de vedere energetic. 
 
La nivel național, consumul de energie în sectorul locuințelor şi sectorul 
terţiar (birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri nerezidențiale) reprezintă 
împreună 45% din consumul total de energie. 
 
Având o contribuție semnificativă la consumul energetic al UE, la 
utilizarea resurselor energetice convenționale şi la emisiile de dioxid de 
carbon, sectorul clădirilor face obiectul multor politici şi obiective pe 
termen mediu şi lung de reducere a impactului negativ asupra 
schimbărilor climatice.  
 
Într-o perspectivă mai îndepărtată, UE a stabilit un set de obiective pe 
termen lung în cadrul unor foi de parcurs până în anul 2050. În ceea ce 
privește sectorul clădirilor, principalele trei foi de parcurs sunt: 
• Obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a 
identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91% emisiile de dioxid de 
carbon din sectorul rezidențial şi din sectorul serviciilor (denumite 
colectiv sectorul imobiliar) până în 2050, comparativ cu nivelurile din 
1990; 
• Perspectiva energetică 2050 (COM, 2011b), prin care „creşterea 
potențialului de eficienţă energetică a clădirilor noi şi existente este 
esențială” pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic 
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