
Directiva 31/2010/EU pentru performanþa
energeticã a clãdirilor cere statelor membre ale
Uniunii Europene sã construiascã începând cu 2020
numai clãdiri cu consum de energie aproape zero.

Directiva specificã doar cã o astfel de clãdire trebuie
sã aibã o “performanþã energeticã foarte ridicatã“
iar “necesarul de energie aproape zero sau foarte
scãzut“ al clãdirii ar trebui sã fie acoperit “într-o foarte
mare mãsurã, cu energie din surse regenerabile,
inclusiv cu energie din surse regenerabile produsã la
faþa locului sau în apropiere“. Necesarul de energie al
clãdirii include, conform directivei, consumul necesar
pentru încãlzire, rãcire, ventilaþie, apã caldã menajerã
ºi pentru echipamentele auxiliare ale clãdirii. În cazul
clãdirilor nerezidenþiale, consumul de energie pentru
iluminat interior trebuie ºi el luat în calcul. Directiva
mai specificã faptul cã performanþa energeticã a
clãdirii trebuie sã fie mãsuratã în energie primarã
specificã, respectiv în kWh/m2/an.

Dupã cum se vede, direct iva europeanã nu
precizeazã o definiþie exactã a ceea ce ar putea fi o
“clãdire cu consum de energie aproape zero”, lãsând
statele membre sã o facã în funcþie de contextul spe-
cific al fiecãrei þãri.

De bunã seamã, aºteptãrile sunt ca aceste clãdiri sã
aibã un consum de energie cu adevãrat aproape de
zero ºi nu ceva mai scãzut decât în prezent. Aspect im-
portant, energia regenerabilã produsã local sau în

apropierea clãdirii este scãzutã din bilanþul energetic
ce conteazã în calculul performanþei clãdirii. Ca un
exemplu grosier, în condiþiile în care consumul specific
al clãdirii ar fi de aprox 100kWh/m2/an iar jumãtate
din acest consum ar fi acoperit din surse regenerabile
instalate pe clãdire sau în apropierea ei (de ex. o
pompã de cãldurã, captatoare solar-termice, boiler pe
biomasã/biogaz etc.), atunci performanþa în energie
primarã ar fi de numai 50kWh/m2/an. Pentru
comparaþie, consumul specific mediu estimat al
blocurilor de locuinþe construite pânã în 1990 este de
aproximativ 150 - 250kWh/m2/an.

În prezent, existã numeroase exemple de clãdiri cu
consum foarte scãzut de energie. Printre cele mai
notabile se înscrie casa pasivã, care are un consum
specific de aproximativ 15kWh/m2/an ºi, în principiu,
este o casã fãrã calorifere ºi boilere, bazându-se în
principal pe pompa de cãldurã ºi pe managementul
aportului de cãldurã al locatarilor ºi echipamentelor
electronice ºi electrocasnice. Conceptul este
standardizat de cãtre Institutul de Case Pasive din
Darmstadt ºi în acest moment sunt câteva zeci de mii
de astfel de clãdiri în Europa ºi în lume. O astfel de casã
pasivã are în Germania ºi Austria costuri de investiþie
cu doar 6% - 8% mai mari decât o casã construitã con-
form normelor actuale, dar în schimb are costuri
aproape zero cu consumul de energie pentru încãlzire
ºi climatizare.

Existã ºi alte modele de case cu consum de energie
foarte scãzut, bazându-se mai mult sau mai puþin pe
acoper i r ea neces ar u l u i d e ener gi e d i n s u r s e
regenerabile instalate local (de ex. captatoare so-
lar-termice ºi module fotovoltaice instalate pe
acoperiºul clãdiri). Existã clãdiri care genereazã mai
multã energie decât necesarul propriu ºi unele þãri
europene chiar iau în conisderare posibilitatea de a
construi numai astfel de clãdiri începând cu 2020.

Comisia Europeanã a cerut statelor membre sã
raporteze planurile naþionale pentru clãdiri cu consum
de energie aproape zero. Pânã în prezent au raportat
cam jumãtate dintre þãrile membre iar planurile
acestora sunt publicate pe site-ul Directoratului Gene-
ral Energie al Comisiei Europene. Chiar dacã nu toate
aceste planuri sunt bãtute în cuie ºi încã mai pot suferi
modificãri în funcþie de procesele legislative ºi
dezbaterile publice, sunt de remarcat nivelele
ambiþioase la care ºi-au stabilit obiectivele pentru
2020.
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Sã vedem câteva exemple în cele ce urmeazã.
În Belgia, Regiunea Bruxelles a emis încã din 2011 o

lege prin care din anul 2015 toate clãdirile noi din
regiune trebuie sã fie construite la standard de casã
pasivã. Din 2017 acelaºi standard va fi aplicat ºi în Va-
lonia.

Danemarca ºi-a propus ca pânã în 2020 consumul de
energie primarã al clãdirilor rezidenþiale sã fie la
2 0 k W h / m 2 / a n i a r a l c e l o r n e r e z i d e n þ i a l e l a
25kWh/m2/an. În paralel, Danemarca îºi propune sã
creascã semnificativ eficienþa sistemului de energie
electricã astfel încât sã reducã actualul factor de
conversie energie final/energie primarã de la 2,5 la 1,8
iar cel al reþelelor de termoficare de la 1 la 0,6 (inclusiv
prin creºterea procentului de energie regenerabilã).
Este demn de remarcat modul în care Danemarca îºi
face politicile energetice pe termen lung, toate fiind
bazate pe acorduri parlamentare între toate partidele
politice, garanþie a continuitãþii peste ciclurile
electorale.

În Franþa este deja în vigoare noul regulament tehnic
pentru clãdiri RT2012 care impune o cerere de energie
primarã în clãdiri de maxim 50kWh/m2/an, limitã
ajustatã funcþie de zonele climatice ºi de altitudine.
Pentru 2020, Franta îºi propune ca toate clãdirile nou
construite sã producã mai multã energie din surse
regenerabile decât necesarul de consum. De remarcat
cã în Franþa existã aºa numita Masa Rotundã pentru
Mediu (Grenelle de l’Environment) care reprezintã un
for de dezbatere publicã a viitoarei legislaþii ºi care
cuprinde organizaþii profesionale, institute de
cercetare, asociaþii profesionale, ONG-uri etc. În acest
mod legislaþia este bazatã de la început pe o largã
acceptare a tuturor pãrþilor interesate.

Germania nu are încã fixatã o þintã definitivã, dar
este în dezbatere avansatã propunerea de a atinge o
reducere de 40% a nivelului maxim admisibil de
consum de energie al clãdirilor rezidenþiale, conform
standardului în vigoare (definit de cãtre Ordonanþa de
Economii de energie EnEV2009). Asta ar însemna
impunerea unui standard de consum energetic
apropiat de cel al caselor pasive.

Pânã în 2020, Irlanda doreºte creºterea performanþei
energetice a clãdirilor rezidenþiale cãtre aproximativ
45kWh/m2/an simultan cu reducerea emisiilor
echivalente de emisii de carbon (n.b. Irlanda are în
reglementãrile pentru clãdiri limite maxime atât
pentru consumul de energie, cât ºi pentru emisiile de
dioxid de carbon).

Am lãsat la urmã þãri ce au o situaþie cumva similarã
cu a României.

Lituania defineºte clãdirile cu consum de energie
aproape zero ca fiind cele ce vor corespunde actualei
clase energetice A++ ºi vor avea marea parte a
consumului de energie acoperitã din surse regenerabile.

S l ov a c i a î º i p r op u ne o cr eº ter e g r a d u a l ã a
performanþei energetice a clãdirilor de la un consum
specific de energie primarã de maxim 100kWh/m2/an
în prezent cãtre 25kWh/m2/an în 2020.

Bulgaria ºi-a asumat principiile propuse de BPIE
într-un studiu din 2011 ºi propune ca din 2020 clãdirile
noi cu o suprafaþã de sub 500m2 sã fie în actuala clasã
energeticã A (respectiv un consum energetic la
jumãtatea celui de azi) ºi necesarul de energie sã fie

a cop e r i t î n cotã d e ce l p u þ i n 5 0 % d i n s u r s e
regenerabile. Clãdirile noi cu suprafeþe mai mari (în
principiu nerezidenþiale) trebuie sã se încadreze în
clasa energetica A, sã aibã o cotã de 20% - 30% din
consum acoperit din surse regenerabile ºi în plus
procentul de electricitate în bilanþul total de energie al
clãdirii sã nu fie mai mult de 30% - 40%.

Bun, veþi spune, o altã nebunie venitã de la UE pe
capul românilor care ºi aºa înoatã în probleme grele ºi
de foarte multe ori chiar sub limita necesarã unui trai
decent. Ce ne trebuie nouã case cu consum de energie
aproape zero ºi cine îºi permite aºa ceva?

Greu de contestat cele de mai sus, dar pe de altã
parte este de remarcat faptul cã de o bunã bucatã de
vreme ne învârtim într-un cerc vicios care cred eu ne
face sã rãmânem captivi într-o stare de fapt ºi fãrã
prea mari speranþe de mai bine. Principiul “sunt prea
sãrac ca sã îmi permit lucruri scumpe” este imediat
combãtut de principiul “sunt prea sãrac sã îmi permit
lucruri ieftine”...

Într-adevãr, cred cã fiecare dintre noi “a luat þeapã”
bucurându-se la un chilipir care nu a þinut prea mult,
sau a presupus reparaþii frecvente ºi cheltuieli de
operare mari. Cu alte cuvinte, plãteºti un preþ de
investiþie mic care îþi iese pe nas prin costuri ulterioare
mari. Costul global conteazã la buzunar.

În cazul concret, creºterea performanþei energetice a
clãdirilor aduce beneficii clare pentru societate ºi
pentru proprietarii ºi locatarii clãdirilor. De ex. în loc sã
dezbatem pasional securitatea energeticã naþionalã
prin creºterea exploatãrii resurselor, mai bine reducem
nevoia de energie ºi rãmânem la un consum în limitele
actuale. Indubitabil, a plãti mai puþin pentru încãlzirea
locuinþei îþi permite sã ai un confort termic suficient, îþi
elibereazã bugetul pentru alte investiþii ºi te face mai
puþin vulnerabil la scumpirile ce par sã continue de-
cade de acum înainte.

Calificarea arhitecþilor ºi a lucrãtorilor din construcþii
se va menþine la nivelul lumii de lângã noi ºi vom
rãmâne competitivi, respectiv putem spera îndreptãþit
sã trãim mai bine.

Introducerea metodei de calcul de costuri optime în
elaborarea cerinþelor de performanþã energeticã din
reglementãrile pentru clãdiri va avea un rol important
în a schimba modul actual de a gândi strict raportat la
costurile de investiþie cãtre costurile globale. Este de
aºteptat ca utilizarea metodei de calcul de cost optim
sã contribuie ºi la o viziune mai ambiþioasa relativ la
casele cu consum de energie aproape zero din 2020.

Peste calcule, teorie ºi beneficiile potenþiale,
impunerea ca normã a caselor cu consum redus de
energie necesitã o schimbare radicalã a modului de a
gândi ºi construi case. Dar depinde ce vrem ºi trebuie
sã acceptãm cã nu existã drum spre bunãstare care sã
conserve situaþia de fapt. Este nevoie sã îþi doreºti mai
mult, sã ai inteligenþa sã elaborezi un plan pe mãsurã
ºi sã ai puterea sã îl pui în practicã. Avem nevoie de
mai multa ambiþie. Salvador Dali spunea cã inteligenþa
fãrã ambiþie este ca o pasãre fãrã aripi. Avea dreptate.
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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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