
Dinamica legislaþiei europene pentru
clãdiri a devenit extrem de mare în ultimii ani. Avem o
nouã directivã pentru performanþa energeticã a
clãdirilor, avem o nouã directivã pentru eficienþa
energeticã care adreseazã destul de pronunþat
clãdirile, avem directive pentru proiectarea ecologicã
ºi etichetarea echipamentelor ce influenþeazã
consumul de energie, la orizont sunt noi directive
pentru achiziþiile publice.

La nivel de cerinþe, statele membre inclusiv România
trebuie sã implementeze multe mãsuri noi precum
renovarea energeticã a clãdirilor existente cu un ac-
cent particular pe cele de locuit ºi publice, construcþia
de clãdiri cu consum de energie aproape zero,
certificarea energeticã a clãdirilor, evaluarea normelor
pentru clãdiri pe baza unei metodologii de calcul de
cost optim, ajustarea regulilor de achiziþie publicã prin
introducerea de criterii de mediu, de costuri pe ciclu
de viaþã ºi de consum energetic.

Suntem într-o cursã contra cronometru, plecãm cu
handicap faþã de mulþi dintre competitori. Peste toate,
nu întotdeauna înþelegem de ce ni se întâmplã toate
astea ºi la ce bun. În România legislaþia europeanã (ºi
chiar ºi cea naþionalã) este puþin reflectatã ºi de multe
ori insuficient de corect dezbãtutã în media. Cam tot
ce vine de la UE pare sã fie reflectat ºi drept urmare
perceput ca niºte obligaþii inutile, eventual sprijinind
interesele altora ºi mai puþin ale românilor. Ori, dacã
nu gãseºti o raþiune în ceea ce vrei sã faci, atunci este

destul de clar cã treaba va fi facutã “pentru cã trebuie”,
caz în care impactul va fi slab sau chiar va genera
efecte adverse celor anticipate. Pentru a face o treabã
utilã trebuie gãsitã raþiunea muncii ºi conºtientizatã
valoarea rezultatului. Nu poti sã clãdeºti ceva util fãrã
sã ºtii de ce ºi ce trebuie sã atingi.

În general, legislaþia europeanã este rezultatul unui
compromis între cele 28 de state membre ºi deºi
ambiþia este datã de þãrile cele mai avansate, ºi ceilalþi
au un cuvânt hotãrâtor de spus în procesul de
elaborare. Cu alte cuvinte, aceste legi sunt ºi ale
noastre, ceea ce înseamnã cã avem un interes în a le
asuma ºi voi încerca sã conturez câteva dintre
beneficiile importante ce ar putea fi generate de cãtre
legislaþia europeanã pentru clãdiri.

În mod evident legislaþia europeanã este mai
ambiþioasã decât ceea ce am fi produs noi în caz cã nu
am fi fost parte a Uniunii Europene. Este clar cã fãrã o
legislaþie vizionarã ºi bine transpusã în practicã nu
putem spera sã ne dezvoltãm rapid ºi sã vedem pe
timpul vieþii o Românie mai prosperã ºi mai conectatã
spaþiului în care se aflã.

Evaluând strict domeniul clãdirilor, trebuie spus cã
acestea reprezintã cea mai importantã infrastructurã a

unei þãri. Poate este mai puþin vizibil dar realitatea
este cã în zonele urbane ne petrecem aproximativ
80% din viaþã în clãdiri (vezi grafic). Astfel spus,
calitatea clãdirilor ne influenþeazã profund viaþa, dar ºi
toate celelalte infrastructuri conexe, respectiv de
transport, economice etc. Deci este important sã trãim
în clãdiri mai bune, care sã ofere un confort decent.

Implementarea legislaþiei europene pentru clãdiri
genereazã beneficii economice. Asta înseamnã cã prin
transpunerea unui pachet legislativ mai ambiþios
avem ºansa sã evoluãm mai repede atât prin
stimularea pieþei cãtre produse mai bune, cât ºi prin
dezvoltarea ºi creºterea competitivitãþii firmelor
româneºti de profil. Clãdirile performante energetic de
tip casã pasivã sau care conþin surse regenerabile lo-
cale asigurã o notã de platã cu mult mai micã la
energie ºi, totodatã, protecþie în timp la creºterile
aproape continue de preþuri. În plus, renovarea
clãdirilor existente, dezvoltarea în þarã a activitãþilor
ce produc tehnologii pentru clãdiri cu consum scãzut
de energie ºi a activitãþilor conexe înseamnã locuri de
muncã, înseamnã un necesar mult scãzut de resurse
energetice (fie ele importuri sau noi exploatãri),
înseamnã, într-un cuvânt, prosperitate.
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Investiþiile în performanþa energeticã a clãdirilor au
câteva avantaje economice mai puþin vizibile dar
extrem de importante:
Ø spre deosebire de alte investiþii pe partea de

producere ºi alimentare cu energie unde profitul
merge cãtre investitor/producãtor, investiþiile în
creºterea performanþei energetice a clãdirilor asigurã
distribuirea beneficiilor cãtre societate. Altfel spus,
este mult mai logic, mai durabil ºi mai profitabil social
sã investim în reducerea consumului de energie în
clãdiri decât în construcþia de noi capacitãþi energetice
sau în importuri/exploatãri de resurse naturale.
Ø spre deosebire de alte investiþii pe partea de

generare, investiþiile în performanþa energeticã a
clãdirilor presupun dezvoltarea unei pieþe ample ce
genereazã semnificativ mai multe locuri de muncã ºi
stimuleazã dezvoltarea economicã într-o mãsurã mai
mare.

A locui în clãdiri sãnãtoase înseamnã ºi bolnavi mai
puþin, deci eforturi mai mici din bugetul de asigurãri
de sãnãtate pentru tratamentul acestora. Din cauza
poluãrii aerului ºi a traiului în frig avem în România
circa un milion de bolnavi de astm ºi cu mult mai mulþi
bolnavi de diverse boli respiratorii. Poluarea fonicã
cauzatã de izolaþii necorespunzãtoare este cauzatoare
de boli pe sistem nervos. Productivitatea muncii în
birouri este serios influenþatã de condiþiile de lucru ºi
temperatura din clãdiri. Cu alte cuvinte investiþiile în
clãdiri cu consum redus de energie rezolvã implicit ºi
problemele de mai sus, fiind astfel ºi o mãsurã
preventivã pentru multe boli ce ne afecteazã viaþa ºi
reprezintã cheltuieli semnificative în bugetul familiilor
ºi cel public de sãnãtate.

Peste toate, este clar cã nu putem sã ne imaginãm o
societate mai prosperã fãrã a presupune automat
clãdiri mai bune ºi mai frumoase pentru cetãþenii ei.

Este o legãturã destul de strânsã între aspectul unei
þãri, a clãdirilor de acolo ºi gradul ei de dezvoltare.

Cele enumerate mai sus sunt motive puternice ce
aratã beneficii locale generate de aplicarea corectã a
directivelor europene ce faciliteazã dezvoltarea rapidã
ºi durabilã a infrastructurii naþionale de clãdiri. Pentru
asta însã este nevoie de adaptarea bine articulatã a
unui cadru legislativ naþional care sã conducã la aceste
avantaje. Este nevoie de reglementãri ambiþioase
pentru performanþa energeticã a clãdirilor, care sã þinã
cont de contextul românesc, dar sã nu se limiteze doar
la a confirma realitatea de azi, ci sã conducã ambiþios
cãtre o realitate mai bunã de mâine. Este nevoie de un
cadru legislativ dinamic, în continuã evoluþie, bazat pe
regulile bunei guvernãri ºi pe asumarea largã de cãtre
factorii implicaþi ºi cei politici. Este nevoie de
seriozitate ºi rigurozitate în aplicarea acestor legi ºi
norme.

Clãdirile cu consum redus de energie presupun
calitate atât la nivelul legislativ, cât mai ales la nivel
practic, în proiectare ºi în construcþii. Cred cã oricine îºi
doreºte sã aibã produse de calitate ºi sã depãºim
momentul consacrat al lui “lasã cã merge ºi aºa”.

Este nevoie ºi sã începem sã canalizãm imensul spirit
critic românesc în mod constructiv; americanii repetã
obsesiv faptul cã trebuie gândit pozitiv ("think posi-
tive") pentru a realiza ceva. Nu prea existã exemple de
obiectiv atins cu succes fãrã sã crezi cu adevãrat în
atingerea lui. De aceea ar fi util sã începem a analiza
legislaþia europeanã nu ca pe o povarã, ci ca pe o
oportunitate.

Apartenenþa la Uniunea Europeanã nu ne aduce
numai un cadru legislativ pentru dezvoltare, ci ºi
fonduri pentru a le transpune în practicã. Introducerea
clãdirilor drept sector prioritar de finanþare din
exerciþiul bugetar european 2014 - 2020 reprezintã o

ºansã unicã sã începem sã creºtem performanþa
energeticã a clãdirilor ºi sã îmbunãtãþim practica în
construcþii cu finanþare externã.

Nu putem spera sã atragem fonduri europene dacã
legislaþia româneascã nu este armonizatã în mod
funcþional cu cea europeanã. Nu va mai exista o a doua
ºansã, cam toate celelalte þãri europene au înteles asta
ºi dacã pierdem acest tren va fi mult mai greu sã
recuperãm mai apoi decalajul ºi sã gãsim finanþare
pentru a o face. ªi ar fi pãcat pentru cã putem ºi
meritãm mai mult decât avem în prezent.
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Evaluãri ºi studii recente ale Institutului European
pentru Performanþa Energeticã a Clãdirilor (Build-
ings Performance Institute Europe-BPIE), sunt
disponibile gratuit la www.bpie.eu.
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