Programul
Casa eficientă energetic
Lista completă a servicilori finanțate
1. Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
a. înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile
higroreglabile;
b. izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase,
învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);
c. izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii.
2. Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de
preparare şi utilizare a apei calde de consum:
a. cazane cu condensare;
b. pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);
c. panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;
d. sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea
deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din
locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);
e. sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
f. sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele
unifamiliale;
g. izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;
h. dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;
i. dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire
prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din
componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);
j. programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire.
3. Cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu
recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda
instalaţiilor de ventilare;
4. Cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii.
Acestea pot consta în:
a. înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu
tehnologie LED;
b. utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de
energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv
programatoare orare.
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5. Cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau
sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare
automată inteligentă.
6. Cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la
punctele 1 – 5:
a. creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;
b. asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
c. repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice
la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
d. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
e. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
f. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.
7. Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului
energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate
de un auditor energetic pentru clădiri atestat. Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la
2.500 lei, inclusiv TVA.
Sursa: GHID DE FINANȚARE a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei
energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
678/30.07.2020

ENGIE Romania S.A.
Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro

