
Politici pentru îmbunãtãþirea
performanþelor energetice ale
clãdirilor
Reabilitare majorã ºi fonduri suplimentare alocate
pentru programele de creºtere a eficienþei energetice
sunt principalele direcþii de acþiune ale Comisiei
Europene pentru etapa 2014 - 2020. Acestea au fost
prezentate de Tudor Constantinescu, consilier princi-
pal DG Energy Comisia Europeanã, în cadrul unui
workshop organizat, la Bucureºti, de cãtre Institutul
European pentru Performanþa Clãdirilor (Building
Performace Institute Europe – BPIE) în cadrul
proiectului ENTRANZE.

Proiectul ENTRANZE (www.entranze.eu), sprijinit de
cãtre programul european Intelligent Energy Europe,
are ca obiectiv susþinerea elaborãrii unor politici inte-
grate în cele nouã þãri acoperite de proiect printre care
se aflã ºi România.

Bogdan Atanasiu, expert BPIE, a menþionat cã în
cadrul proiectului au fost deja identificate situaþia
actualã în sectorul clãdirilor ºi politicile în vigoare. În

prezent se elaboreazã analize detaliate pentru
propunerea unor strategi i or ientative pentru
renovarea durabilã a clãdirilor existente. ENTRANZE
intenþioneazã sã dezbatã rezultatele proiectului cu
experþi, actori de piaþã ºi factori de decizie la nivel
naþional în vederea elaborãrii unei foi de parcurs ºi
politici suport cât mai realiste.

Legislaþia europeanã privind eficienþa energeticã a
clãdirilor cere statelor membre europene sã îºi
dezvolte strategii pentru transformarea clãdirilor
existente în clãdiri eficiente energetic. Nivelurile de
consum “foarte redus” sau “aproape de zero” vor
deveni obligatorii pentru toate construcþiile noi
începând cu 2020.

Armonizarea cu politicile europene ºi cerinþele
pentru elaborarea unor planuri pe termen lung pentru
clãdirile din România vor facilita accesul la fondurile
UE pentru îmbunãtãþirea performanþei energetice a

clãdirilor.
În acest context BPIE are ca scop sã încurajeze

dezvoltarea unor scheme financiare care ar putea sã
îmbunãtãþeascã performanþa energeticã a clãdirilor
din România. În cadrul workshop-ului de la Bucureºti
au fost prezentate exemple din Republica Cehã ºi din
Polonia.

Workshop-ul a fost deschis de ªerban Danciu, coun-
try manager BPIE ºi moderat de Oliver Rapf, director
executiv BPIE.

Din partea autoritãþilor române, Ionuþ Trinca man-
ager public, Direcþia Planificare ºi Management POR –
MDRAP a prezentat starea actualã ºi evoluþia în viitor a
politicilor ºi programelor care vizeazã stocul de clãdiri
din România.
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