
Consiliul European a aprobat, pe data de 4 octombrie 2012, nouã Directivã
europeanã pentru eficienþa energeticã, dupã ce anterior, pe 11 septembrie 2012,
primise ºi avizul favorabil al Parlamentului European. În consecinþã, Directiva va fi
curând publicatã oficial ºi va intra în vigoare foarte probabil chiar spre sfârºitul
acestui an.

Directiva pentru eficienþa energeticã unificã ºi va înlocui douã Directive existente
în prezent, respectiv Directiva pentru eficienþa energeticã la consumatorul final ºi
servicii energetice (32/2006/EC) ºi Directiva pentru promovarea cogenerãrii
(8/2004/EC). Directiva pentru eficienþa energeticã aduce câteva noutãþi faþã de cele
douã directive mai sus menþionate, introducând mãsuri obligatorii ce trebuie puse
în practicã de cãtre statele membre UE pentru a creºte eficienþa energeticã pe întreg
lanþul de producere, transport ºi distribuþie al energiei. Printre altele, Directiva cere
statelor membre UE sã facã economii de energie anuale de 1,5% din consumul final
de energie, sã introducã scheme de obligaþii de economii de energie pentru
furnizorii de servicii energetice sau mãsuri suport care sã producã un efect similar,
sã elaboreze strategii pe termen lung pentru renovarea stocului de clãdiri existent,
sã asigure cetãþenilor o informare corectã ºi în timp real asupra consumului ºi a
posibilitãþilor de a realiza economii de energie, precum ºi sã introducã noi mãsuri
pentru a demonstra rolul exemplar al sectorului public în societate.

Una dintre cele mai importante cerinþe ale Directivei pentru eficienþa energeticã
ce se adreseazã sectorului public este cea referitoare la creºterea ritmului de
renovare a clãdirilor deþinute sau închiriate de cãtre administraþia publicã centralã
la 3% pe an.

În acelaºi timp, Directiva europeanã pentru performanþa energeticã a clãdirilor
(31/2010/EU) stipuleazã în articolul 10 cã statele membre trebuie sã elaboreze
planuri ºi sã punã în practicã mãsuri de renovare a clãdirilor cãtre nivele de consum
de energie aproape zero, reliefând în particular acelaºi rol exemplar pe care trebuie
sã-l joace sectorul public.

Rezumând, legislaþia europeanã acordã în mod explicit o atenþie sporitã clãdirilor
publice iar statele membre trebuie sã punã în practicã mãsuri de creºtere a
performanþei energetice a acestora ºi într-un ritm mai alert decât se întâmplã în
prezent. Clãdirile publice din România necesitã fãrã îndoialã sã fie reabilitate termic
ºi prin creºterea performanþei energetice se vor genera economii substanþiale în
plata consumului de energie ºi, deci, reducerea cheltuielilor aferente aparatului
administraþiei publice din România.

Problema majorã o reprezintã însã investiþia iniþialã în renovare, investiþie ce este
cu atât mai mare cu cât se cere o renovare în ritm accelerat ºi care sã conducã la un
consum de energie aproape zero pentru încãlzire, apã caldã, ventilaþie,
echipamente auxiliare ºi iluminat interior. În aceste condiþii, bugetul public ar face
cu greu faþã unor costuri suplimentare în contextul mãsurilor de austeritate ce au
afectat semnificativ sectorul public ºi care cer reducerea deficitelor guvernamentale
pe termen scurt. Soluþia pentru a rezolva aceastã problemã este, încã o datã,
utilizarea fondurilor europene pentru a co-finanþa renovarea termicã a clãdirilor

publice prin intermediul programului operaþional deja existent în România. Numai
cã pentru putea accesa fondurile europene este necesar sã fie elaboratã cât mai
rapid o schemã de finanþare care sã fie agreatã de cãtre Comisia Europeanã ºi sã fie
alocate fonduri din actualul exerciþiu bugetar multianual UE care se va termina la
finalul anului viitor.

De aceea este important sã vedem care sunt modelele existente în þãrile ce au
condiþii similare cu România ºi sã încercãm sã adaptãm bunele practici ale altora în
contextul românesc.

Douã modele identificate a fi viabile ºi pentru þara noastrã sunt cele utilizate în
Cehia ºi Polonia în cadrul programului de renovare termicã a clãdirilor rezidenþiale
ºi în schema de implementare a mãsurilor de creºtere a performanþei energetice a
clãdirilor de locuit prin intermediul companiilor de servicii energetice (ESCO =
energy services companies). O combinaþie a celor douã modele de finanþare a
mãsurilor de renovare energeticã ar putea fi soluþia pentru asigurarea fondurilor
necesare pentru clãdirile publice din România.

Punerea în practicã a unei scheme de finanþare pe modelul din Cehia poate fi
facilitatã ºi de faptul cã multe ESCO ce activeazã pe piaþa cehã sunt multinaþionale
ce au filiale ºi în România, având deja o experienþã similarã în astfel de proiecte.

În plus, legislaþia româneascã a parteneriatului public privat creeazã
oportunitatea de a dezvolta soluþii de tip ESCO pentru îmbunãtãþirea eficienþei
energetice în clãdirile publice.

Schemele de finanþare din Polonia ºi Cehia acordã un rol important auditorilor ºi
certificatorilor energetici atât în acordarea creditelor de reabilitare termicã, cât ºi în
garantarea ºi monitorizarea economiilor de energie pentru autoritãþile publice care
investesc în renovarea termicã dar ºi pentru justificarea investiþiei în faþa
investitorului, respectiv autoritãþile europene ºi eventual alte fonduri
internaþionale.

În cazul schemei din Polonia, derularea creditelor pentru renovare termicã se face
prin 15 bãnci private care acþioneazã în condiþii de piaþã, iar garanþiile sunt acordate
de beneficiar ºi de cãtre o bancã ce administreazã fondul, respectiv Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK). Modul în care funcþioneazã schema polonezã de
finanþare este prezentat în figura 1. De notat cã BGK este singura bancã polonezã
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deþinutã de cãtre stat precum CEC în România, ºi deci ar fi un model uºor de adaptat
la condiþiile de la noi din þarã.

În urma aplicãrii programului de renovare termicã, consumul energetic în clãdirile
rezidenþiale ce au accesat aceastã schemã de finanþare a fost redus cu peste o
treime. În perioada 1999 - 2009 s-au realizat aproximativ 17.000 proiecte,
corespunzãtoare unei investiþii cumulate de 1,360 miliarde euro, din care circa
216,2 milioane euro subvenþii iar restul investiþii private. Economiile cumulate
realizate la plata energiei au fost evaluate în 2009 la aproximativ 90 milioane euro,
dar vor continua sã creascã în timp. Nu în ultimul rând, programul de renovare
termicã a clãdirilor a generat circa 50.000 locuri de muncã.

În cadrul schemei ESCO din Cehia principiul este ca parte din economiile de
energie realizate prin renovarea termicã a clãdirii sã fie folositã pentru finanþarea
lucrãrilor realizate, precum este prezentat în exemplul din figura 2. Investiþia în
eficienþa energeticã este plãtitã din economiile de energie pe o perioadã de circa 6

ani, restul economiei de energie reprezentând profitul net al proprietarului clãdirii.
Schema de finanþare este prezentatã în figura 3.

Figura 2: Coloanele crescãtoare (referitoare la ani) aratã costul energiei, în
creºtere, asumate pentru cazul “business as usual” – în condiþiile neluãrii nici unei
mãsuri. Consumul de energie este stabilizat sau în creºtere, iar preþurile la energie
cresc anual ºi, prin urmare, costurile de energie sunt în creºtere de asemenea. Dupã
ce mãsurile sunt realizate, costurile energetice scad ºi clientul plãteºte o anumitã
parte cãtre compania ESCO. Dupã expirarea contractului, toate sumele de bani
economisite aparþin clientulul. Se observã cã, în orice moment, clientul ar plãti mai
mult pentru energie decât ar plãti fãrã proiectul EPC.

Aceastã schemã de finanþare a proiectelor de energie prin intermediul
companiilor de tip ESCO a fost introdusã în Cehia încã din anul 1993, iar pânã în
prezent au fost realizate peste 200 de proiecte de succes reprezentând un volum de
investiþii de peste 100 milioane euro. În prezent în Cehia existã zece companii de tip
ESCO care investesc în mãsuri de eficienþã energeticã în clãdiri, în principal în
înlocuirea echipamentelor de încãlzire, rãcire ºi apã caldã.

Figura 3: Schema de finanþare a contractelor de performanþã energeticã de tip
ESCO

Principalele avantaje ale celor douã modele de finanþare este o contribuþie redusã
din bugetul public naþional, garantarea economiilor de energie ºi reducerii aferente
de emisii de dioxid de carbon, precum ºi fluidizarea finanþãrii cãtre furnizorii de
lucrãri ºi de echipamente. În plus, ambele modele presupun externalizarea
monitorizãrii calitãþii lucrãrilor ºi a alocãrii fondurilor cãtre instituþii ce se pricep sã
facã asta, respectiv cãtre bãnci ºi cãtre companii de servicii energetice. Cu alte
cuvinte, statul face o investiþie mult redusã, scapã de problema supravegherii
execuþiei ºi calitãþii renovãrii propriilor clãdiri ºi obþine, în final, clãdiri publice cu un
nivel de confort sporit ºi cu un consum de energie substanþial mai mic, respectiv o
reducere a bugetelor viitoare pentru întreþinerea clãdirilor proprii.

România are un potenþial ridicat de economisire de energie ºi de reducere a
emisiilor aferente de dioxid de carbon, clãdirile publice reprezentând aproximativ
24 milioane mp de suprafaþã utilã din care circa 3-4 milioane mp numai în clãdirile
administraþiei publice locale ºi centrale.

Renovarea clãdirilor publice din România ar genera economii de energie, reduceri
de emisii de dioxid de carbon, reducerea pe termen lung a cheltuielilor cu energia
din cadrul bugetului public, ar îmbunãtãþi condiþiile din clãdirile administrative,
ºcolile ºi spitalele româneºti ºi peste toate, cu un efort financiar scãzut din partea
statului român. De aceea
statul român ar trebui sã
f a c ã t o a t e e f o r t u r i l e
necesare pentru a atrage
fondurile europene ce ne
stau încã la dispoziþie
pânã la finalul lui 2013.
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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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