
Reabilitarea termicã a clãdirilor europene
poate reduce consumul de energie al acestui sector cu
circa 70% pânã în 2050. Aceastã reducere este
echivalentã cu aproximativ 4 miliarde de barili de
petrol anual, similar cu producþia anualã a tuturor
centralelor nucleare ºi pe cãrbune de pe continent.

Cu alte cuvinte, investind în reducerea consumului
de energie la consumatorul final, reducem simultan
necesarul de investiþii în expandarea sectorului ener-
getic ºi dependenþa de importuri energetice care
devin din ce în ce mai scumpe.

Pentru a atinge însã aceastã þintã este nevoie de
realizarea unor programe ample de reabilitare termicã
a clãdirilor, care sã conþinã standarde de calitate,
execuþie ºi ritm de renovare anualã. Sunt multe
exemple de reabilitari termice fãcute la un nivel infe-
rior potenþialului ºi care au generat reduceri sub
nivelul aºteptãrilor a costurilor cu energia. Cu alte
cuvinte, plãtind aproape aceiaºi bani pentru lucrãrile
de renovare (in unele cazuri chiar mai mult) s-au
obþinut beneficii mult mai mici. De aceea este foarte
important ca lucrãrile de reabilitare sã fie proiectate ºi
executate corect ºi sã existe un sistem eficient de con-
trol al calitãþii execuþiei.

Este foarte importantã introducerea noilor tehnici ºi
tehnologii de construcþie de clãdiri cu consum redus
de energie în programele de educaþie tehnicã, dar ºi în
cursurile de perfecþionare a lucrãtorilor din construcþii.

Peste toate, elaborarea unei strategii de lungã
duratã pentru reabilitarea termicã a clãdirilor este
determinantã pentru succesul ºi eficienþa investiþiilor
ºi poate deveni o parte importantã a programelor de
relansare economicã.

Piaþa de reabilitare termicã este
enormã în România

Þara noastrã are un potenþial ridicat de creºtere a
performanþei energetice a clãdirilor, numai sectorul
rezidenþial însumând aproximativ 8 milioane de spaþii
locative concentrate în circa 5 milioane de clãdiri
(blocuri ºi case individuale). Peste 52% dintre acestea
sunt mai vechi de 40 de ani ºi aproape 90% dintre ele
fiind construite înainte de 1989.

Programul naþional de reabil itare termicã a
blocuri lor de locuinþe a ajutat în mod cert la
menþinerea de locuri de muncã în construcþii, a redus
în mod evident consumul de energie în locuinþele
renovate ºi în acelaºi timp a ridicat valoarea esteticã a
blocurilor cenuºii ridicate înainte de 1989.

Cu toate acestea programul ar putea fi îmbunãtãþit ºi

extins, mai cu seamã prin atragerea de finanþare
externã. În acest moment programul naþional de
reabilitare termicã este finanþat exclusiv de la bugetul
naþional ºi valoarea alocatã este stabilitã pe bazã
anualã. Acest fapt limiteazã anvergura programului ºi
limiteazã, totodatã, nivelul de predictibilitate atât de
necesar mediului de afaceri ºi economiei în general.

Pe lângã renovarea stocului existent de clãdiri este
necesarã ºi îmbunãtãþirea standardelor pentru
clãdirile noi. Directiva europeanã pentru performanþa
energeticã a clãdirilor cere în mod expres statelor
membre sã construiascã exclusiv clãdiri ”aproape
zero- energie” începând cu anul 2020.

Sunt rezervate României fonduri
europene de 365 milioane euro pentru
reabilitãri termice

O posibilitate imediatã de finanþare a activitãþilor de
reabi l i tare termicã este atragerea fonduri lor
structurale UE rezervate României pentru acest tip de
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Nevoia este mare iar fondurile sunt disponibile pentru reabilitarea
termicã a blocurilor
Piaþa de reabilitare termicã este enormã în România
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Creºterea eficienþei energetice presupune, pe de o parte,
reabilitarea termicã a stocului existent de clãdiri ºi, pe de
altã parte, introducerea de standarde ridicate de
performanþã energeticã pentru clãdirile nou construite.

Consumul de energie pentru încãlzirea, climatizarea,
iluminarea clãdirilor ºi pentru alimentarea echipamentelor
electronice ºi electrocasnice reprezintã aproximativ 40%
din totalul consumului de energie ºi 36% din totalul de
emisii de dioxid de carbon la nivelul Uniunii Europene,
având procente similare ºi în România.

Creºterea eficienþei energetice în clãdiri este simultan o
oportunitate de relansare economicã, o soluþie pentru
reducerea risipei de energie ºi de costuri, o modalitate de a
stimula îmbunãtãþirea sectorului energetic ºi, nu în ultimul
rând, o mãsurã cu impact pozitiv la nivel social.

Aceasta pentru cã este o modalitate de a creºte confortul
termic în interior ºi de a reduce substanþial costurile pentru
încãlzirea, climatizarea ºi ventilaþia acestora. Tehnologiile
ºi tehnicile actuale permit atingerea unor consumuri
extrem de mici de energie iar costurile investiþiei se
amortizeazã astfel în timp prin reducerea costurilor de
operare.

* * *
Directiva europeanã pentru performanþa energeticã a
clãdiri lor care a fost revizuitã recent (directivele
2002/91/EC ºi apoi 2010/31/EU) prevede, printre altele,
obligaþia statelor membre de a lua mãsuri de reabilitare
termicã la clãdirile ce sunt renovate în proporþie de mai
mult de 25%. În acelaºi timp, Directiva cere statelor
membre sã creascã cerinþele de perfomanþã energeticã din
codul clãdirilor cãtre nivele optimale de cost atât pentru
clãdire, cât ºi pentru componente (ziduri, ferestre,
acoperiºuri etc.). Nu în ultimul rând, statele membre UE
trebuie sã raporteze în mod regulat cãtre Comisia
E u r op ea nã mã s u r i l e d e s p r i j i n p entr u cr eº ter ea
performanþei energetice a clãdirilor.

ç Peste 2,5 milioane de

blocuri din România ar trebui

sã fie reabilitate termic



activitãþi, fonduri în valoare de aproximativ 365
milioane de euro. Ministerul Dezvoltarii Regionale ºi
Turismului a declarat deja cã atragerea acestor fonduri
este o prioritate ºi a anunþat cã pânã în luna mai 2012
este de dorit sã se elaboreze o schemã de finanþare
care sã obþinã aprobarea Comisiei Europene.

O altã posibilitate de finanþare ar fi implementarea
unei scheme de investiþii verzi prin tranzacþionarea
surplusului de certificate de emisii de carbon în cadrul
Protocolului de la Kyoto. România are în acest moment
un surplus de circa 300 milioane certificate de emisii
de carbon care pot aduce prin tranzacþionare aproape
1 miliard de euro. Din pacate, România este temporar
suspendatã din schema de tranzacþionare, dar din
declaraþiile guvernamentale putem spera cã va fi
reprimitã în aceastã primãvarã.

Concluzia este cã potenþialul economic ºi social al
creºterii eficienþei energetice a clãdirilor este
insuficient exploatat în prezent ºi este loc de mult mai
bine.

Investiþiile în reabilitarea termicã
susþin sectorul construcþiilor

Sectorul construcþiilor a fost ºi este printre cele mai
afectate de criza economicã europeanã.

În timp ce construcþiile civile au continuat sã se
menþinã la acelaºi nivel datoritã în principal
investiþiilor publice, sectorul construcþiilor de clãdiri a
cãzut dramatic.

Sectorul construcþiilor este ºi unul dintre principalii
contributori la Produsul Intern Brut, este un sector
dominat de întreprinderi mici ºi mijlocii, ºi are
totodatã unul dintre cele mai ridicate potenþiale de
creare de locuri de muncã. În anul 2007, sectorul
construcþiilor din România avea o cifrã de afaceri de

aproximativ 20 miliarde de euro ºi peste 500.000
angajaþi. În 2009, numãrul de angajaþi în construcþii a
scãzut la mai puþin de 470.000 iar numãrul de angajaþi
în activitatea de construcþii de clãdiri a scãzut cu
5 0 . 0 0 0 î n t r e 2 0 0 8 º i 2 0 0 9 ( s u r s a E u r o s t a t
[sbs_na_con_r2]).

Creºterea activitãþi lor de reabil itare termicã
susþine, implicit, sectorul construcþiilor ºi menþine
sau chiar creeazã locuri noi de muncã, care la rândul
lor genereazã intrãri la buget sub formã de taxe ºi

prin reducerea cheltuiel i lor cu asistenþa
socialã.
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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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