
DEPUTATUL IULIAN IANCU:

“Reabilitarea termicã a clãdirilor
publice trebuie sã înceapã

din acest an”
Primãriile nu sunt pregãtite sã îndeplineascã prevederile directivei
privind eficienþa energeticã

P
e lângã directiva europeanã
care reglementeazã strict rea-
bilitarea termicã a imobilelor,
þara noastrã mai trebuie sã

transpunã ºi directiva privind eficienþa
energeticã, în acestã primãvarã, ne-a
declarat Iulian Iancu, preºedintele Co-
misiei de Industrii ºi Servicii din Camera
Deputaþilor.

Directiva privind eficienþa energeticã
se adreseazã în totalitate pachetului de
mãsuri care trebuie implementat pe tot
lanþul producþie – transport - distribuþie
– furnizare – consumator final pentru
scãderea consumului de energie ºi in-
clude ºi o componentã importantã pri-
vind reabilitarea imobilelor publice.

Domnul Deputat Iancu ne-a explicat:
„Directiva obligã la realizarea unui plan
naþional de acþiune, care include ºi o com-
ponentã privind reabilitarea clãdirilor pu-
blice. Statele membre UE sunt obligate sã
înceapã lucrãrile de izolare termicã a insti-
tuþiilor publice, unde s-a constatat cã
existã cea mai mare pierdere de energie.
40% din pierderi provin de la clãdiri.
Aceasta este zona cu cel mai mare poten-
þial de reducere a consumului de energie,
ceea ce este un semnal bun pentru con-
structori. Vor, nu vor, statele membre tre-
buie sã înceapã sã izoleze clãdirile
începând din acest an. Lucrãrile trebuie
raportate ºi monitorizate anual”.

În opinia preºedintelui Comisiei de
Industrii cheia implementãrii directivei
privind eficienþa energeticã este instru-
mentul de finanþare pe care statul îl va
promova: „Poþi opta pentru sistemul cu
certificate albe sau poþi institui un fond
naþional. Avem un termen de transpu-
nere a directivei ºi trebuie preluatã în
legislaþia naþionalã în aceastã primãva-
rã. Directiva ne ajutã enorm pentru cã
avem o pierdere de 28% pe tot lanþul de
la producãtor la consumatorul de ener-
gie. Este o pierdere enormã, echivalen-
tã cu 4,2 miliarde de euro. Cu aceºti
bani am fi putut reabilita rapid toate ca-

pacitãþile de producere a energiei”.
Un raport preliminar recent al UE aratã

cã reducerea consumului de energie s-a
fãcut doar în proproþie de 15-16% ºi cã
þinta de 20% impusã pentru 2020 este
foarte greu de atins. Atunci UE a adoptat
o nouã directivã privind eficienþa ener-
geticã pentru a accelera mãsurile pe care
statele membre trebuie sã le ia.

Iulian Iancu ne-a mai declarat cã þara
noastrã are o problemã la nivelul auto-
ritãþilor locale. Primãriile nu au, în opi-
nia domniei sale, expertiza ºi personalul
necesar pentru întocmirea strategiei
energetice a oraºelor ºi a planului de ac-
þiune, care include ºi lucrãrile de reabili-
tare termicã. Acest plan este important,
pentru cã în absenþa lui nu pot fi acce-
sate fondurile europene dedicate eco-
nomisii energiei.

Domnul Iancu ne-a spus: „Din pãcate,
toate oraºele, inclusiv Capitala, nu au
dus la bun sfârºit strategia energeticã.
Au ieºit din termen ºi acum trebuie sã o
ia de la capãt. Ne trebuie de urgenþã un
corp de experþi la nivelul fiecãrui oraº,
care sã întocmeascã aceste planuri de

acþiune. Un prim proiect este în derulare
la Sibiu ºi ar putea fi considerat un mo-
del. Din fericire, institutele de specialita-
te din þarã ºi din strãinãtate au câteva
proiecte concrete în România. Primãriile
mai pot apela la firmele de specialitate,
care atrag singure finanþarea necesarã
pentru implementarea programului de
eficienþã energeticã, iar municipalitãþile
plãtesc gradual serviciul prestat”.

O altã problemã semnalatã de parla-
mentar este cea a meseriilor noi, care
vin odatã cu implementarea de noi teh-
nologii în lanþul de producþie: „Trebuie
sã modificãm nomenclatorul de mese-
rii. Nu existã montatori de turbine eolie-
ne, sau meseriile specifice din zona de
montare - întreþinere – exploatare par-
curi fotovoltaice. Ne trebuie o legislaþie
specificã de formare profesionalã. În
strãinãtate se numeºte învãþãmânt
dual. Ne trebuie acest program, care sã
fie strategic la nivel naþional”.

La nivelul controlului costurilor pe lanþul
producþie – consumator final de energie
este nevoie urgentã de o monitorizare fo-
srte atentã a activitãþii ºi operaþiunilor agen-

þilor economici. Iulian Iancu susþine cã, la di-
stribuitori de exemplu, multe investiþii nu
sunt transpuse în realitate: „Este foarte im-
portantã implementarea unui software de
monitorizare ºi control la reglementatorul
de energie – ANRE. Astfel, pot fi monitoriza-
te ºi controlate toate operaþiunile distribui-
torilor în timp real. Investiþiile se raporteazã
pe faze, sunt mai uºor de urmãrit ºi ai cuan-
tificarea exactã a costurilor”.

Implementarea directivei privind eficien-
þa energeticã presupune un efort investi-
þional enorm, numai pe partea de reabili-
tare termicã fiind necesare miliarde de
euro, apreciazã domnul Iancu. Important
este cã UE oferã granturi pentru izolarea
clãdirilor publice pânã în 2020, iar aceastã
ºansã nu trebuie ratatã de þara noastrã.

Directiva dedicatã reabilitãrii termice a
clãdirilor este un proces în derulare, dar
care are ca principalã problemã abordarea
diferitã de cãtre administraþia centralã ºi
cea localã, iar Iulian Iancu ne-a spus cã tre-
buie stabilitã o implementare unitarã pen-
tru ca þintele sã fie atinse.
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„Din pãcate, toate oraºele,

inclusiv Capitala, nu au

dus la bun sfârºit strategia

energeticã".


