
O strategie energeticã durabilã trebuie sã
aibã întotdeauna cã element central eficientizarea
consumului de energie pornind de la consumatorul fi-
nal.

Dacã preþurile la energie cresc iar consumul casei în
care locuiesc devine prea mare sau prea costisitor
atunci incerc sã gãsesc soluþii. Dacã un specialist îmi
recomandã sã las o companie sã foreze în grãdinã ºi
sã-mi dea cota parte din resursele extrase ºi sã
investesc în acelaºi timp într-o centralã de capacitate
mai mare, în mod cert îl trimit la plimbare. În mod cert
voi încerca sã-mi eficientizez consumul de energie
prin achiziþionarea de echipamente ce consumã mai
puþin ºi prin creºterea izolaþiei termice a casei pentru a
consuma mai puþin pe încãlzire. Este absolut necesar
sã-mi asigur resursele de energie pe viitor, dar înainte
de asta este fundamental sã mã asigur sã stopez risipa.
Desigur cã ambele variante presupun costuri ºi e cert
cã numai cea de-a doua îmi oferã perspectiva unei
case mai bune cu consum redus de energie. Aceasta a
doua variantã ar putea sã presupunã costuri aparente
de investiþie mai mari, dar în mod clar îmi oferã multi-
ple beneficii pe termen lung, precum costuri mai mici
pentru energie ºi îmi pãstreazã spaþiul ºi resursele
neatinse. Costurile de investiþie sunt doar aparent mai
mici pentru cã de fapt sunt multe costuri asociate care
pot duce la o investiþie per total mai proastã.

Clãdirile din þãrile Uniunii Europene sunt sectorul cu
cel mai mare consum de energie ºi responsabile de
emiterea a peste o treime din gazele cu efect de serã.
În acelaºi timp potenþialul de economie de energie ºi
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã este
foarte mare, se poate atinge cu costuri globale mici ºi
genereazã multiple beneficii precum crearea de noi
locuri de muncã, reducerea dependenþei de importuri
ºi combustibili fosili, calitate a aerului mai bunã,
confort termic mai ridicat în clãdiri ºi o calitate a vieþii
crescutã.

Strategia energeticã a Uniunii Europene are ca
elemente fundamentale asigurarea securitãþi i
energetice, creºterea competitivitãþii sectorului ener-
getic ºi dezvoltarea durabilã a acestui sector prin
reducerea impactului asupra mediului rezultat din
producerea ºi utilizarea energiei. În ultimii ani Comisia

Europeanã a elaborat trei foi de parcurs cãtre anul
2050 care definesc traiectoriile de urmat pentru a
atinge o economie competitivã cu emisii reduse de
gaze cu efect de serã, pentru a asigura un sector ener-
getic durabil ºi pentru utilizarea eficienþã a resurselor.
Din aceste motive clãdirile au fost identificate cã fiind
un sector cheie în atingerea obiectivelor celor trei foi
de parcurs mai sus menþionate:
Ø Foaia de parcurs UE pentru tranziþia la o economie

cu emisii reduse de gaze cu efect de serã identificã
nevoia reducerii emisiilor cu 88-91% pânã în 2050
(comparativ cu 1990) în sectoarele rezidenþial ºi
terþiar,

Ø Foaia de parcurs 2050 pentru energie considerã cã
potenþia lu l mare de creºtere a performanþei
energetice a clãdirilor existente ºi nou construite este
definitoriu în realizarea unui sector energetic durabil,
cu un impact semnificativ în reducerea consumului,
creºterea securitãþii energetice ºi a competitivitãþii.
Ø Foaia de parcurs cãtre utilizarea eficientã a

resurselor în Europa identificã clãdirile printre cele trei
sectoare strategice de acþiune, influenþând 42% din
consumul final de energie, 35% din emisiile de gaze cu
efect de serã, 50% din consumul de materiale ºi 30%
din consumul de apã.

Cele trei foi de parcurs definesc obiectivele pe
termen lung precum ºi þintele intermediare ce trebuie
atinse, fundamentând totodatã rolul determinant al
creºterii performanþei energetice a clãdirilor în
atingerea acestor obiective.

Având în vedere faptul cã aproximativ 75% din
fondul actual de clãdiri va exista încã în 2050 este evi-
dent cã renovarea energeticã profundã a acestora va fi

determinantã în atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilã pe termen lung.

Articolul 4 al noii Directive Europene pentru Eficienþã
Energeticã (27/2012/EU) cere Statelor Membre sã
elaboreze strategii pe termen lung pentru stimularea
investiþiilor în renovarea stocului de clãdiri existent.
Articolul menþioneazã cã aceste strategii trebuie sã
conþinã:
Ø O analizã a stocului de clãdiri existent, pe cât

posibil bazatã pe date statistice;
Ø Identif icarea mãsurilor economice pentru

renovarea diverselor tipologii de clãdiri (de locuit, de
birouri, spitale, ºcoli etc.) în funcþie de zonele climatice

în care se aflã;
Ø Politici ºi mãsuri care sã stimuleze

renovarea energeticã profundã a
clãdirilor, la nivele economice ºi
inclusiv în etape distribuite în timp;
Ø O perspectivã predictibilã în timp

care sã ofere un cadru investiþional
stabil pentru proprietarii de clãdiri,
firmele din construcþii ºi instituþiile
financiare;
Ø O estimare bazatã pe datele

existente a economiilor de energie ºi a multiplelor
beneficii asociate renovãrii energetice a clãdirilor;

Prima variantã a acestei strategii trebuie sã fie
publicatã pânã în aprilie 2014, actualizatã la fiecare
trei ani ºi raportatã Comisiei Europene în cadrul
Planurilor Naþionale pentru Eficienþã Energeticã.

În plus, Articolul 5 al aceleiaºi directive stipuleazã cã
Statele Membre UE trebuie sã creascã la 3%/an rata de
renovare a clãdirilor ocupate sau închiriate de cãtre
administraþia centralã. Renovarea trebuie sã se facã
conform cerinþelor minime de performanþã energeticã
determinate în urma aplicãrii metodologiei de costuri
optime dupã cum prevede Directiva Europeanã
revizuitã pentru performanþã energeticã a clãdirilor
(Directiva 31/2010/EU, Articolele 3 ºi 4).

Clãdirile de locuit din România sunt responsabile
pentru 34%, aprox 8000 mii tep (tone echivalent
petrol), iar clãdirile nerezidenþiale pentru 4,5% (arox.
1000 mii tep) din consumul final de energie din
România. Cumulat, clãdirile din România reprezintã
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sectorul cu cel mai mare consum de energie (38,5%),
înaintea industriei (33%) ºi transporturilor (23%). În
acest moment sunt operaþ ionale în România
Programul naþional de reabilitare termicã a blocurilor
de locuit (OUG no. 18/2009) cu buget anual ºi variabil
precum ºi schema de finanþare a renovãr i lor
energetice a clãdirilor de locuit prin împrumuturi
preferenþiale (OUG no. 69/2010). În noiembrie 2012 a
fost lansatã schema de renovare termicã a blocurilor
de locuinþe cu finanþare din fonduri europene (OUG
no. 63/2012) care reprezintã un mare succes dar care
se va opri la finalul acestui an. În ciuda faptului cã
activitãþile de renovare termicã au avut o amploare
mare în ultimii ani, pânã în prezent numai aproximativ
2,5% din blocurile de locuit au fost renovate prin
programul naþional.

În acest moment nu avem definitã o strategie clarã ºi
nici cadrul necesar de punere în practicã a unor
activitãþi durabile ºi predictibile de renovare, care sã
adreseze în timp în mod egal toate clãdirile de locuit.

Î n c a d r u l p r o i e c t u l u i e u r o p e a n E N T R A N Z E
(www.entranze.eu), Institutul pentru Performanþã
Energeticã a Clãdirilor din Europa (BPIE) a organizat în
17 aprilie 2013 la Bucureºti un eveniment pe tema
strategiilor de creºtere a performanþei energetice a
clãdirilor. În cadrul acestui eveniment au fost
prezentate principalele puncte ce trebuie atinse în
vederea creãrii unei strategii durabile pentru clãdirile
din România dupa cum urmeazã:
Ø Identificarea situaþiei actuale (clãdiri, consum,

piaþa) ºi a oportunitãþilor existente;
Ø Elaborarea unei strategii ºi a unei foi de parcurs

pânã în 2050 care sã stabileascã þintele finale ºi
i nte r me d i a r e p e ntr u cr e º te r e a p e r f or ma nþe i
energetice a clãdirilor;
Ø Dezvoltarea legislatiei de transpunere în practicã

a strategiei în cadrul unui pachet legislativ integrat cu
alte politici conexe precum dezvoltarea regionalã,

utilizarea reþelelor de termoficare, planurile de
dezvoltare urbanã;
Ø Ajustarea periodicã a reglementãrilor pentru

clãdiri ºi introducerea cerinþelor de performanþã
energeticã pentru clãdiri noi sau în urma renovãrii;
Ø Dezbaterea publicã ºi îmbunãtãþirea periodicã a

strategiei pentru clãdiri, precum ºi a legilor ºi
mãsurilor ce o transpun în practicã;
Ø M oni tor i zar ea pr ogr es u l u i î nr egi s tr at î n

implementarea strategiei;
Ø Elaborarea de programe economice suport pentru

stimularea pieþei bazate pe instrumente dedicate unor
anumite tipuri de clãdiri ºi forme de proprietate ( de
e x . g r a n t u r i , î m p r u m u t u r i , r e v o l v i n g , t a x a r e
preferenþialã, obligaþii pentru furnizorii de servicii
energetice, ESCO). Atragerea surselor de finanþare
europene ºi internaþionale, precum ºi mãsurile neutre
la bugetul public trebuie sã fie prioritare;
Ø Eliminarea barierelor de piaþã ºi administrative

precum ºi crearea condiþiilor pentru dezvoltarea
industriei locale furnizoare de materiale ºi echi-
pamente eficiente pentru clãdiri;
Ø Susþinerea activitãþilor de cercetare-dezvoltare-

demonstrare în domeniul eficienþei energetice ºi a
utilizãrii surselor regenerabile în clãdiri;
Ø Creºterea calificãrii ºi a nivelului de cunoaºtere a

forþei de muncã implicate în construcþia ºi renovarea
clãdirilor, respectiv arhitecþi, constructori, instalatori;
Ø Creºterea nivelului de informare ºi furnizare de

sfaturi tehnice cãtre factorii implicaþi în activitãþile de
renovare ºi construire a clãdirilor, inclusiv prin crearea
de puncte unice de informare în cadrul primãriilor, a
asociaþiilor de oraºe ºi a agenþiilor de energie;

BPIE a realizat recent un ghid de elaborare a
strategiilor pentru renovarea clãdirilor, ce se doreºte
un sprijin pentru eforturile statelor membre UE în
punerea în practicã a cerinþelor directivei europene
(disponibil la www.bpie.eu). În plus, pânã la finalul

acestui an BPIE îºi propune sã finalizeze o foaie de
parcurs pentru renovarea stocului de clãdiri din
România.

Directiva Europeanã pentru eficienþã energeticã
obligã statele membre sã aibã o strategie pe termen
lung pentru renovarea clãdirilor. Pe de altã parte, este
în interesul României sã realizeze o astfel de strategie
pentru a atrage beneficiile socio-economice ºi de
mediu. În plus, creºterea gradului de implementare a
politicilor europene ºi existenþa unor strategii
sectoriale pe termen lung sunt condiþii ce trebuie
îndeplinite pentru accesarea fondurilor europene. Pe
scurt, avem ºansa sã îmbunãtãþim condiþiile de viaþã,
sã reducem consumul de energie ºi sã evitãm
probleme viitoare, sã creãm noi locuri de muncã ºi
activitãþi economice ºi toate acestea cu finanþare
parþialã din bani europeni.
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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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