
Multiplele oportunitãþi pe care eficienþa
energeticã le poate oferi pot fi transformate în
real i tate cu condiþ ia îndepãrtãr i i mai întâi a
obstacolelor existente pe piaþã.

O condiþie de bazã în stimularea pieþei de eficienþã
energeticã în clãdiri este creºterea nivelului de
informare ºi a încrederii pãrþilor interesate din sectorul
c o n s t r u c þ i i l o r . D i n p u n c t u l d e v e d e r e a l
consumatorului, este foarte importantã ºi posibilitatea
de a avea o consiliere de specialitate neutrã, ce poate
fi asiguratã precum în alte þãri europene de companii
de sevicii energetice, de cãtre servicii publice special
desemnate în cadrul administraþiei publice centrale ºi
l o c a l e , s a u c h i a r d e i n s t i t u þ i i f i n a n c i a r e c e
implementeazã diverse scheme suport pentru
renovarea termicã a clãdirilor. Strategiile de marketing
trebuie sã se orienteze mai mult pe promovarea
beneficiilor economico-sociale ale unei clãdiri cu
consum redus de energie ce motiveazã ºi cresc
î n c r e d e r e a b e n e f i c i a r u l u i , p r e c u m c r e º t e r e a
confortului termic, un climat interior mai sãnãtos ºi
facturi mai mici la energie. În plus trebuie învãþat din
cazurile de marketing de succes din alte domenii,
precum IT sau telefonie mobilã. De ex. nu mulþi au
crezut în ºansele lui Steve Jobs de a impune produsele
Apple (iPod, iPhone) pe pieþe deja bine aºezate ºi
a p a r e n t d o m i n a t e d e f i n i t i v d e c o m p a n i i
bine-cunoscute. Strategia de marketing a fost însã
determinantã ºi a reuºit sã cucereascã pieþele cu
produse sensibil mai scumpe decât cele deja existente.
Este un exemplu despre cum o strategie abilã de mar-
keting poate sã impunã un produs pe piaþa deja

d ominatã d e ju cãtor i impor tanþ i . Str ategi i le
tradiþionale de marketing nu mai garanteazã piaþa,
cine nu inoveazã dispare, aºa cum s-a întâmplat recent
cu gigantul foto Kodak.

Revenind, companiile de construcþii ar putea sã
înveþe din lecþiile altor domenii economice ºi sã
încerce sã vinã în întâmpinarea pieþei în loc sã aºtepte
ca piaþa sã cumpere serviciile ºi produsele oferite.

Un rol important în stimularea pieþei îl are ºi
introducerea aspectelor de eficienþã energeticã în
procesul educaþional de bazã, precum ºi în cursurile de
perfecþionare periodice pentru toþi cei implicaþi în
proces: arhitecþi, constructori, agenþi de vânzãri
clãdiri, finanþiºti, factori decizionali, proprietari de
clãdiri. Dezvoltarea competenþelor forþei de muncã
din construcþi i pr intr-un proces continuu de
perfecþionare este esenþialã pentru a menþine ritmul
cu evoluþia tehnologicã, cu noile cerinþe ale politicilor
de eficienþã energeticã, a schemelor de finanþare ºi
pentru dezvoltarea acestei activitãþi la nivel comercial
de masã. Coagularea pieþei de construcþii în consorþii
sau asocieri ce pot oferi soluþii de renovare complexã
“la cheie” este esenþialã pentru o stimulare rapidã a
pieþei de eficienþã energeticã. Nu în ultimul rând,
renovarea energeticã complexã a clãdirilor impune
abandonarea abordãrii tradiþionale orientate pe
componente ºi trecerea la abordarea complexã a
clãdirii ca tot unitar. ªi peste toate, calitatea în
execuþie devine un factor esenþial în realizarea
clãdirilor cu consum scãzut de energie.

Tehnologia existã, dar...

Creºterea performanþei energetice a clãdirilor existente
se poate realiza utilizând o gamã largã de materiale ºi
soluþii tehnice. Pentru reabilitarea anvelopei termice a
clãdirilor existã o gamã variatã de materiale ºi tehnici
de izolare care pot rãspunde celor mai variate cerinþe
ale clienþilor, într-o gamã largã de preþuri, pretabile la
diverse condiþii climatice ºi configuraþii ale faþadelor
clãdirilor. Materialele izolatoare termic sunt disponibile
în prezent într-o gamã variatã, de la spuma rigidã de
polistiren - cel mai des utilizat material de izolare –
pânã la materiale complexe precum sisteme prefabri-
cate de placare cu cãrãmidã ºi panouri din spumã
fenolicã. Tehnicile de izolare termicã interioarã necesitã
o execuþie mai atentã ºi sunt de obicei mai puþin
recomandabile din cauza riscului de condens ce poate
apãrea între stratul izolator nou aplicat ºi peretele exis-
tent. Desigur cã fiecare soluþie are avantajele ºi
dezavantajele sale, iar alegerea unui anumit material
este puternic influenþatã de preþ ºi puterea financiara a
clientului, abundenþa pe piaþã a materialului respectiv,
experienþa constructorului în a lucra cu un anumit ma-

terial, complexitatea montajului, proprietãþile termice,
constrângerile specifice clãdirii (de ex. prezervarea
faþadei în cazul clãdirilor de patrimoniu) etc. Din
nefericire, multe dintre soluþiile disponibile momentan
pe piaþã prezintã o serie de limitãri ce le încetineºte
intrarea masivã pe piaþã. În economiile afectate de criza
economica sau în þãrile mai sãrace aceste limitãri se
referã cel mai adesea la costurile ridicate care conduc
frecvent la anularea sau amânarea renovãrii clãdirii.
Condiþiile climaterice precum perioadele reci de iarnã,
perioadele ploioase sau cu nivel crescut de umiditate
influenþeazã negativ execuþia lucrãrilor de renovare ºi
pot afecta calitatea lucrãrilor. În general, clãdirile de
patrimoniu sau cele cu faþade complexe nu pot fi izolate
decât din interior, ducând la probleme legate de
reducerea spaþiului util sau în unele situaþii la afectarea
calitãþii aerului din interior.

Bariere de piaþã pentru renovãrile
energetice complexe

În afarã de limitãrile prezentate mai sus existã ºi alte
bariere ce împiedicã intrarea masivã pe piaþã a
materialelor termoizolante. Într-un raport recent
realizat de cãtre BPIE în cadrul proiectului european
EASEE1 au fost investigate principalele bariere ce
limiteazã implementarea pe scarã largã a mãsurilor de
eficienþã energeticã din prisma diferiþilor actori
implicaþi în procesul de renovare: proprietarul clãdirii
( i n v e s t i t o r u l ) , c o m p a n i i l e d e c o n s t r u c þ i e º i
producãtorii de materiale.

Din punctul de vedere al proprietarului,
termo-renovarea clãdirii este precum orice altã
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investiþie, urmând procesul tradiþional de luare al
deciziilor. Examinând procesul de decizie, devine clar
cã în fiecare etapã existã diferite bariere. Într-o primã
etapã, proprietarul trebuie sã conºtientizeze
necesitatea termo-renovãrii clãdirii. De multe ori
acesta nu poate efectua o analizã clarã a beneficiilor
investiþiei în termo-renovare din lipsa de informaþii
detaliate ºi în timp real referitoare la consumul de
energie în clãdire datoritã unei proaste gestiuni
energetice (în special în clãdirile mari) ºi/sau datoritã
unui sistem de facturare ce presupune plãþi fixe ºi
regularizãri efectuate la intervale mari de timp
(bi-anuale sau anuale). Proprietarul trebuie sã aibã
suficiente informaþii pentru a se convinge de impactul
pozitiv al investiþiei în reducerea facturii la energie, în
creºterea valorii de piaþã a proprietãþii, în creºterea
confortului termic în clãdire. Din aceastã cauzã,
Directiva Europeanã pentru Servicii Energetice
(2006/32/EC, în curs de a fi revizuitã ºi transformatã în
Directivã pentru Eficienþa Energeticã) cere statelor
m e m b r e s ã a s i g u r e i n f o r m a r e a c o r e c t ã a
consumatorilor de energie prin reducerea intervalului
de facturare, prin introducerea de contoare inteligente
care permit analiza în timp real ºi defalcat a
consumului de energie din clãdire, precum ºi
introducerea managementului energetic în clãdirile
mari. Informarea corectã a proprietarului asupra
consumului de energie poate poziþiona investiþia în
eficienþa energeticã la un nivel competitiv cu alte
opþiuni de renovare “non-energetice”.

Un alt impediment în renovarea termicã a clãdirii la
parametrii optimi este chiar multitudinea soluþiilor
existente ce poate fi copleºitoare pentru persoanele
fãrã cunoºtinte tehnice de profil.

În plus, informarea despre noile tehnologii ºi materiale
este de obicei limitatã, încetinind astfel intrarea rapidã ºi
masivã pe piaþã a soluþiilor inovatoare.

În f aþa abu nd enþei d e opþiu ni d e invest i þ i i
non-energetice, proprietarul trebuie sã fie sigur de
impactul pozitiv al investiþiei suplimentare în eficienþa
energeticã asupra valorii proprietãþii. Convingerea
proprietarului de a investi prin organizarea de
campanii de informare poate asigura poziþionarea
eficienþei energetice la un nivel competitiv pe piaþã.
Accesul la informaþii cu privire la soluþii si tehnici noi
de renovare termicã a clãdirii este de obicei limitat ºi
acest lucru poate reprezenta un impediment pentru
rãspândirea inovaþiilor pe piaþã. Caracteristicile
socio-economice au un impact important în evaluarea
opþiunilor ºi în cele mai multe cazuri criteriul preþului
este cel determinant. Probleme precum disconfortul
creat pe timpul lucrãrilor de renovare, durata mare a

proiectului, procedurile administrative îndelungate ºi
greoaie, precum ºi coordonarea unui proces complex
sunt factori importanþi ce pot descuraja investitorul.

Pentru companiile de construcþii, principalele
provocãri în realizarea de renovãri termice ale clãdirilor sunt
de naturã financiarã, cererea redusã, capacitatea
insuficientã pentru a implementa proiecte complexe ºi de
structura fragmentatã a sectorului construcþiilor, predomi-
nant compus din IMM-uri ºi care de obicei nu pot oferi
renovãri energetice “la cheie”. Pentru o companie micã este
de multe ori prea costisitor sã asigure o pregãtire
corespunzãtoare personalului de execuþie astfel încât sã
poatã aplica noile tehnici de renovare ºi sã integreze corect
noile tehnologii ºi materiale. Astfel companiile din sectorul
construcþiilor sunt de cele mai multe ori interesate de costul
proiectului ºi mai puþin de minimizarea costurilor pe durata
de viaþã a lucrãrii luând în calcul ºi reducerea consumului
energetic al clãdirii. Astfel, spre deosebire de alte sectoare
bazate pe tehnologie, precum IT sau cel farmaceutic,
sectorul construcþiilor poate fi descris ca fiind tradiþional ºi
conservativ, motivat aproape exclusiv de maximizarea
profitului pe termen scurt.

Cererea redusã pentru lucrãri le de renovare
energeticã este un alt impediment important pentru
companiile de constructii. În acelaºi timp, proprietarii
de clãdiri nu o cer deoarece nu existã ofertã ºi
informaþia la care au acces nu este suficient de
relevantã ºi convingãtoare. Acest cerc vicios cerere
scãzutã - ofertã scazutã este un alt motiv principal al
menþinerii pieþei de eficienþã energeticã la un nivel
redus. O altã problemã majorã este reprezentatã de
fragmentarea ridicatã a industriei de construcþii ce
implicã o largã cooperare atât la nivelul execuþiei între
diverºi prestatori de servicii specifice (constructori,
instalatori, electricieni), cât ºi pe lanþul de distribuþie
în aprovizionarea cu materiale. Pentru a putea
dezvolta cu succes o piaþã complexã precum cea
pentru renovarea termicã a clãdirilor este nevoie atât
de stimularea integrãrii proceselor de execuþie la
nivelul f iecãrei compani i , cât º i de creºterea
competenþelor lucrãtorilor din sectorul construcþiilor
prin elaborarea de programe de perfecþionare.

Situaþia la nivelul producãtorilor de materiale

termo-izolatoare ºi echipamente eficiente pentru
clãdiri este cu totul diferitã faþã de cea din sectorul
construcþiilor. Segmentul producãtorilor de materiale
ºi componente de construcþii este mult mai coagulat ºi
este reprezentat în principal de corporaþii mari, cu
suficiente resurse pentru a investi în cercetare, inovare
ºi dezvoltare tehnologicã. Fãrã îndoialã, producãtorii
de materiale de construcþii reprezintã cel mai inovator
segment din lanþul decizional producãtori de

materiale – executant - beneficiar.
Pe de altã parte, problema majorã a producãtorilor

de materiale este cererea încã redusã de pe piaþã din
cauza problemelor ºi obstacolelor prezentate mai sus.

Condiþia de bazã: un cadru legislativ
corespunzãtor

Având în vedere tehnologiile existente astãzi la nivel
comercial, clãdirile nou construite pot fi cu mult mai
eficiente energetic decât clãdirile construite cu ceva ani
în urmã. Codurile clãdirilor ºi impunerea în cadrul
acestora a unor cerinþe mai stricte de performanþã
energeticã pot fi determinante în accelerarea utilizãrii
pe scarã largã a tehnologiilor eficiente energetic ºi a
celor de utilizare a surselor regenerabile în practica de zi
cu zi din construcþii. Ca urmare a transpunerii în practicã
a primei Directive Europene pentru Performanþa
Energeticã a Clãdirilor, toate þãrile UE cu exceptia
României, Maltei ºi Letoniei au introdus criterii
minimale de performanþã energeticã în codul clãdirilor
pentru clãdirile nou construite, multe dintre ele inclusiv
pentru renovarea extinsã a clãdirilor existente (tabel 1).

Cerinþele de performanþã energeticã a clãdirilor pot
fi aplicate ºi controlate mai simplu la construcþiile noi.
Introducerea de cerinþe de performanþã energeticã în
codurile clãdirilor, evaluarea periodicã a acestor
cerinþe pe baza metodologiei cost-optimale2 ºi
construirea de clãdiri aproape zero energie vor
contribui fãrã îndoialã la atingerea potenþialului
semnificativ de economii de energie existent în
sectorul clãdirilor (fig. 1). Creºterea cerinþelor de
performanþã energeticã pentru clãdir i le nou
construite simultan cu creºterea gradului de
conformitate în proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
renovare genereazã schimbarea treptatã a practicilor
în construcþii, faciliteazã intrarea masivã pe piaþã a
noilor tehnologii ºi materiale de construcþii, creºte
gradul de informare a publicului ºi astfel influenþeazã
pozitiv ºi activitãþile de renovare a clãdirilor existente.

Pe de altã parte trebuie avut în vedere faptul cã
stocul de clãdiri existent are o performanþã energeticã
scazutã ºi o mare parte dintre aceste clãdiri trebuie
renovate pentru a-ºi îmbunãtãþi performanþa
energeticã. În fapt creºterea performanþei energetice
nu este un obiectiv în sine dar contribuie în mod direct
la creºterea confortului interior, la reducerea facturii la
e n e r g i e º i , n u î n u l t i m u l r â n d , l a r e d u c e r e a
dependenþei de importurile de combustibili fosili ºi la
diminuarea impactul asupra mediului aferent energiei
consumate în clãdiri. În plus, exploatarea potenþialului
semnificativ de economie de energie ce rezidã în
c l ã d i r i l e e x i s t e n t e g e n e r e a z ã b e n e f i c i i
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Table 1: Criterii de performanþã energeticã în codul clãdirilor în Uniunea Europeanã
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Legenda: Existã cerinþe minime

Nu existã cerinþe minime Sursa: BPIE 2011: Europe’s buildings under the microscope, disponibil la www.bpie.eu



economico-sociale prin crearea de locuri de muncã în
sectorul construcþiilor, prin stimularea cercetãrii, prin
dezvoltarea industriei de materiale de construcþii, prin
reducerea poluãrii ºi a bolilor generate de acesta etc.

* * *
Notã:

1EASEE este acronimul unui proiect European finanþat prin
programul FP7 ºi intitulat: "Envelope Approach to improve
Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-storey
multi-owner residential buildings". Proiectul a început în
martie 2012. BPIE este partener de proiect.

2 Directiva revizuitã pentru performanþa energeticã a

c l ã d i r i l o r , 2 0 1 0 / 3 1 / E U , c e r e s t a t e l o r m e m b r e s ã
îmbunatãþeascã periodic cer inþele de performanþã
energeticã minimã din codul clãdirilor pe baza unei
metodologii comune de stabilire a nivelelor optimale de cost
pentru clãdiri ºi componente ale acestora (considerând
costurile investiþiei ºi costurile aferente consumului ener-
getic pe durata de viaþa). Metodologia cadru la nivel euro-
pean precum ºi ghidul de punere în practicã la nivel naþional
au fost publicate în martie/aprilie 2012 ºi sunt disponibile pe
site-ul DG ENERGY.
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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.

Figura 1: Cerinþe minime de performanþã energeticã în Codul Clãdirilor în ºase þãri
europene ºi evoluþia acestora cãtre clãdiri aproape zero-energie

Eficienþa energeticã

Sursa: L. Jagemar, M. Schmidt, F. Allard, P. Heiselberg, J. Kurnitski: ‘Towards nZEB – some examples of national requirements and

roadmaps’, articol disponibil la www.rehva.eu
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