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Dacã legislaþia privind performanþa energeticã a
clãdirilor este aceeaºi pentru întreaga þarã, rezultatele
sunt dintre cele mai diferite, de la oraº la oraº. La acest
capitol, probabil campionul indiscutabil este sectorul
1 din Bucureºti . Fãrã contribuþia f inanciarã a
proprietarilor, temeinic ºi cu bun gust, cartierele de
blocuri s-au transformat radical în câþiva ani. La polul
opus ar fi multe exemple. Am vãzut recent Craiova.
Locatarii ºi-au anvelopat apartamentul individual, din
surse proprii. Nu ºtiu sã existe date despre calitatea
lucrãrilor, dar, cu siguranþã, fiecare a preferat altã
culoare.

Ignorând dezastrele urbanistice, pentru cã nu fac
obiectul acestui articol – altfel meritau toatã atenþia,
din observaþiile de mai sus se desprind douã concluzii
importante :

1. nu toate administraþiile locale reuºesc sã aloce
resurse pentru a îmbunãtãþi eficienþa energeticã a
clãdirilor,

2. cetãþenii sunt deosebit de interesaþi de aceastã
temã, datã fiind certitudinea creºterii preþurilor
utilitãþilor în urmãtorii ani ºi sunt dispuºi sã suporte
din surse proprii costul anvelopãrii.

Se discutã însã foarte puþin despre creditul cu
dobânda subvenþionatã reglementat prin OUG
69/20101. Odatã cu publicarea Normelor2 de aplicare
ºi intrarea în vigoare a acestora (02.08.2010) pãrea cã
s-a gãsit o soluþie pentru finanþarea eficienþei
energetice a clãdirilor la îndemâna cetãþenilor. Dupã
aproape doi ani putem spune cu certitudine cã acest
instrument a fost un eºec. La sfârºitul primului
trimestru al acestui an nu se gãsiserã încã 100 de
beneficiari pentru acest produs de finanþare.

OUG 69/2010 meritã însã analizatã, atât din
perspectiva potenþial i lor beneficiari , cât ºi în
beneficiul legiuitorilor care ar putea face modificãrile
necesare astfel încât acest instrument sã poatã fi
accesat cu mai mare uºurinþã.

Acest act normativ se adreseazã proprietarilor de
locuinþe unifamiliale ºi asociaþiilor de proprietari. Pot
fi finanþate lucrãri de anvelopare ºi înlocuire a
tâmplãriei, închiderea balcoanelor, modernizarea
instalaþiilor, montarea sau înlocuirea centralelor de
apartament, de scarã sau de bloc, instalarea de surse
alternative pentru încãlzire, producerea de apã caldã
menajerã, energie electricã.

Pentru a accesa acest instrument de finanþare, 90%
din membrii asociaþiei care aplicã trebuie sã fie de
acord. În plus, niciunul dintre aceºtia nu trebuie sã

aibã mai mult de douã facturi de utilitãþi neachitate în
ultimele trei luni.

Beneficiarii trebuie sã suporte costul documentaþiei
tehnice ºi minim 10% din valoarea lucrãrilor de execuþie.
Existã, însã, posibilitatea ca administraþia localã sã
suporte pânã la 30% din devizul general, inclusiv costul
documentaþiei ºi aportul de 10% al beneficiarului.

Creditul este acordat de una dintre bãncile care au
semnat un acord cu MDRT în baza ordonanþei, poate fi
rambursat în maxim 5 ani, în rate egale, iar dobânda
este integral subvenþionatã de stat.

Valoarea maximã a creditului acordat, echivalent
RON inclusiv TVA, este de 1850 EUR/camerã pentru
apartamentele de bloc ºi 7400 EUR pentru locuinþele
individuale.

Atât în faza iniþialã, cât ºi la finalizarea lucrãrilor,
beneficiarul va solicita un certificat de performanþã
energeticã a clãdirii. Procedura de selecþie a executantului
lucrãrilor este aceea specificã achiziþiilor publice.

Acestea ar fi, pe scurt, principalele prevederi ale
OUG69/2010. La capitolul «aspecte favorabile» aº
menþiona însãºi existenþa acestui act normativ care îºi
propune sã diversifice instrumentele de finanþare a
eficienþei energetice a clãdirilor, prin iniþiativa
ocupanþilor. Faþã de OUG 18/2009 care finanþeazã
doar anveloparea ºi înlocuirea tâmplãriei, sunt
adãugate o serie de lucrãri legate de instalaþii, inclusiv
producerea de energie din surse regenerabile.
Subvenþionarea dobânzii ºi garantarea creditului sunt
un sprijin important într-o perioadã în care bãncile îºi
selecteazã clienþii cu mare grijã.

Lunga listã a limitelor acestui act normativ explicã
însã apetitul redus al potenþialilor beneficiari pentru
aceastã facilitate.

Condiþiile de accesare, respectiv acordul a peste 90%
dintre beneficiari, ar fi determinat un sociolog sã-i
prevadã eºecul încã din ziua publicãrii, dat fiind
spiritul asociativ redus al românilor. Chiar ºi în cazul în
care primãria ar fi plãtit integral cheltuielile de
reabilitare, tot s-ar fi gãsit proprietari care sã se opunã.
În cazul angajamentului pentru un credit, lucrurile
sunt încã ºi mai complicate. Obligaþia privind plata
utilitãþilor este la rândul sãu o piedicã, aproape fiecare
asociaþie de proprietari având datornicii sãi. Iatã cum
douã condiþii, rezonabile la prima vedere, sunt în
practicã excesiv de restrictive. Acesta este ºi motivul
pentru care printre primii beneficiari s-au numãrat mai
ales proprietari de locuinþe unifamiliale.

Urmeazã apoi întocmirea documentaþiei tehnice,
selecþia executantului ºi toate celelalte etape care
presupun reale calitãþi de manager de proiect în
construcþii din partea administratorului de bloc. Plata
documentaþiei ºi a 10% din deviz din surse proprii face
încã ºi mai dificil acordul a 90% dintre membrii
asociaþiei.

Sistemele alternative pentru producerea energiei
pentru iluminat (art.3 pct c), în mãsura în care nu se
referã la candele ºi lumânãri, implicã cel mai adesea
instalarea unor panouri fotovoltaice. Ori, dacã unei
companii îi trebuie ºase certificate verzi pentru 1MWh
produs cu panouri fotovoltaice, este puþin probabil ca
un proprietar de apartament sã se împrumute de la
bancã pentru o astfel de instalaþie cât timp nu existã
scheme de susþinere comparabile cu cele acordate
marilor producãtori de energie verde.

În absenþa unei scheme de certificare a firmelor care
executã lucrãri de reabilitare termicã a clãdirilor,
modalitatea de selectare a executantului este puþin
riguroasã (dovada cã a mai executat o lucrare similarã
pentru o persoanã juridicã). Veniturile acestuia nu
depind direct de nivelul economiilor de energie
realizate, iar beneficiarul se poate afla în final în
situaþia de a plãti ºi utilitãþi nesemnificativ reduse ºi
rata la bancã.

Fãrã o reducere importantã a consumului de utilitãþi,
beneficiarul creditului îºi asumã ca în urmãtorii cinci
ani costul utilitãþilor dupã reabilitare însumat cu rata
creditului sã însemne, de fapt, o platã anualã mai mare
în comparaþie cu costul utilitãþilor anterior reabilitãrii.
Astfel, pentru un apartament cu douã camere, rata
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lunarã pentru un astfel de credit este de 275 RON/lunã
sau 3300 RON/an. O soluþie ar f i prelungirea
termenului maxim de rambursare.

Din perspectiva urmãririi unor obiective strategice
prin adoptarea acestei facilitãþi de creditare, mi-a atras
atenþia un mic detaliu: sunt finanþate inclusiv
centralele individuale de apartament, indiferent de
tehnologie. ªi-a propus oare Guvernul care a elaborat
ordonanþa sã punã umãrul la desfiinþarea sistemelor
centralizate sau a fost un gest involuntar?

În primul rând ar trebui stimulatã cogenerarea ºi
sistemele individuale bazate pe surse regenerabile de
energie. Populaþia trebuie corect informatã în legãturã
cu evoluþia preþului gazelor în anii urmãtori, astfel
încât sã nu angajeze investiþii pe termen lung care se
vor dovedi cu siguranþã ineficiente, poluante ºi
împotriva intereselor strategice ale României în
sectorul energetic.

În concluzie, OUG69/2010 rãmâne o facilitate greu
de accesat de cãtre asociaþiile de proprietari, cu
beneficii discutabile. Principala utilitate a acestui act
normativ este cã, analizând elementele din cauza
cãrora nu a avut succes, se pot construi în viitor
instrumente de f inanþare viabi le . Ordonanþa
reprezintã totodatã un prim pas spre implicarea
bãncilor în finanþarea eficienþei energetice în sectorul
rezidenþial. Pentru instituþiile de credit rezultatele au
fost dezamãgitoare, dar cu siguranþã acestea pot avea
o contribuþie importantã în viitor.

Proceduri pentru facilitãþi cu
aplicabilitate practicã

Deºi în OUG69 se poate recunoaºte ca sursã de

inspiraþie legislaþia francezã, este interesant de
urmãrit noua «Green Deal» din Marea Britanie.
Urmeazã sã fie aplicatã din toamna acestui an, iar
procesul de consultãri a durat cel puþin un an. M-am
oprit asupra acestei noi reglementãri din câteva
motive:

ã este o schemã bazatã exclusiv pe criterii de piaþã
liberã, practic se construieºte o piaþã a serviciilor
energetice pentru clãdiri, ceea ce în România se aflã
într-un stadiu incipient,

ã procesul de consultãri nu a fost unul formal ºi a
vizat toate pãrþile interesate: proprietari, chiriaºi,
bãnci, constructori, consultanþi etc; au fost identificate
posibilele bariere ºi gãsite soluþiile pentru a le înlãtura;

ã încrederea bãncilor ºi a beneficiarilor în furnizorii
de servicii energetice s-a dovedit un element foarte
important, ceea ce a impus certificarea acestora

ã pentru succesul proiectului au fost identificate
câteva «reguli de aur», unele valabile cu siguranþã ºi în
România: beneficiarul nu trebuie sã plãteascã
avans, rata lunarã nu trebuie sã fie mai
mare decat valoarea economiilor de
energie realizate prin reabilitare.

Nu ºtiu dacã «Green Deal» va avea efectele
aºteptate, dar trebuie remarcatã multitudinea
aspectelor avute în vedere în elaborarea acestei
scheme de finanþare a eficienþei energetice, rigoarea
cu care s-au derulat consultãrile publice ºi, nu în
ultimul rând, voinþa de a crea un instrument care
poate fi pus în practicã pânã la cele mai mici detalii.

Nu în ultimul rând, politicile publice privind eficienþa
energeticã sunt evaluate în þãrile UE nu doar din
perspectiva reducerii consumurilor, dar ºi din aceea a
creãrii de locuri de muncã. Serviciile energetice pentru
clãdiri nu presupun doar aplicarea de polistiren pe
faþade, ci implicã zeci de profesii pentru care trebuie
introduse scheme de calificare ºi certificare. Pânã în
prezent, doar auditorii energetici beneficiazã de un
astfel de cadru profesional.

Veºti bune

Recent, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Eduard Hellvig
a anunþat realocarea în cadrul Programului Opera-
þional Regional a 300 mil ioane de euro cãtre
reabilitarea clãdirilor. Astfel costul reabilitãrii clãdirilor
va fi acoperit în proporþie de 50% din bani europeni,
30% de la bugetul de stat, iar 20% de cãtre asociaþiile
de proprietari. Se pare, însã, cã noul ministru a înþeles
apetitul redus al românilor pentru plãþ în avans ºi rate
lunare mari, astfel încât se cautã soluþii ca autoritãþile
locale sã acorde credite pe 7-10 ani pentru cei 20%.
Astfel rata lunarã ar reprezenta o sumã modicã, sub 6
EUR, conform estimãrilor MDRT.

Notã:
1 Modificata prin L76/06.06.2011.
2 Modificate prin HG864/24.08.2011.
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S-a lansat Construction 21 - o platformã de
colaborare ce îi ajuta pe cei ce activeazã în sectorul
construcþiilor sã descopere ºi sã dezvolte noi cãi de
realizare a clãdirilor sustenabile. Proiectul este
finanþat prin Programul “Intelligent Energy for Eu-
rope” ºi cuprinde nouã parteneri din cinci þãri ale
Uniunii Europene. În România, platforma Construc-
tion 21 este publicã din martie 2012 ºi este
administratã de Consiliul Român pentru Clãdiri Verzi.

Construction21 conþine:

è ªtiri despre construcþiile sustenabile din
România ºi de la nivel internaþional;

è Comunitãþi tematice pentru o reþea variatã de
domenii de activitate din industria construcþiilor
cum ar fi Arhitectura Sustenabilã, Birouri Verzi,
Legislaþia pentru încurajarea sustenabilitãþii în
construcþii, Integrarea soluþiilor de producere a
e n e r g i e i d i n s u r s e r e g e n e r a b i l e î n c l ã d i r i ,
Evenimente în domeniu;

è Studii de caz ºi exemple de bune practici din
cadrul proiectelor de construcþii de top din România
ºi de la nivel european.
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