
MINISTERUL DEZVOLTÃRII:

„Strategia pentru mobilizarea
investiþiilor în renovarea clãdirilor,
transmisã Comisiei Europene”
Documentul face parte din proiectul celui de-al treilea Plan Naþional
de Acþiune privind Eficienþa Energeticã

S
trategia pentru mobilizarea
investiþiilor în renovarea
fondului de clãdiri reziden-
þiale ºi comerciale, atât pu-

blice, cât ºi private, existente la ni-
vel naþional, a fost transmisã Comi-
siei Europene ºi inclusã în proiectul
celui de-al treilea Plan Naþional de
Acþiune privind Eficienþa Energe-
ticã, ne-au declarat reprezentanþii
Ministerului Dezvoltãrii. Pânã la fi-
nele lunii august nu au fost formu-

late observaþii la documentul su-
pus dezbaterii publice ºi postat pe
site-ul ministerului, ne-au mai spus
aceºtia.

Aceastã strategie a fost elaboratã
în vederea mobilizãrii investiþiilor
în renovarea clãdirilor, în concor-
danþã ºi cu cerinþele art. 4 din Di-
rectiva 2012/27/UE privind eficien-
þa energeticã (transpusã în legisla-
þ i a naþ i onalã pr i n L e g e a nr .
121/2014 privind eficienþa energe-

ticã). Astfel, pentru creºterea nu-
mãrului de clãdiri renovate din
punct de vedere energetic, strate-
gia cuprinde, printre altele,
atât identificarea in-
strumentelor eco-
nom i c e su por t
pentru creºterea
performanþei
e ne r g e t i c e a
clãdirilor, cât ºi
þintele consu-
murilor energe-
tice ca urmare a
aplicãrii politicilor
pentru acþiune.

Pentru finanþarea lucrãrilor
privind creºterea eficienþei energe-
tice sunt folosite mai multe catego-
rii de resurse: fonduri guvernamen-
tale, fonduri europene ºi fonduri de
la bugetele locale. Potrivit Legii nr.
121/2014 privind eficienþa energe-
ticã, pentru renovarea clãdirilor pu-
blice, autoritãþile implementeazã
programe anuale de creºtere a efi-
cienþei energetice în clãdiri.

De asemenea, pentru renovarea
anualã a 3% din suprafaþa totalã a
clãdirilor încãlzite ºi/sau rãcite
pentru asigurarea climatului inte-
rior, cu suprafeþe utile totale de
peste 500 mp deþinute ºi ocupate
de administraþia publicã centralã,
finanþarea activitãþilor/lucrãrilor se
asigurã de la bugetul de stat prin
bugetele autoritãþilor administra-
þiei publice, în condiþiile legii, po-
trivit sursei citate. Finanþarea mai
poate fi asiguratã ºi din fondurile
structurale ºi de coeziune ale Uniu-
nii Europene, în conformitate cu
regulamentele ºi procedurile de
accesare a acestora ºi în condiþiile
stabilite prin documentele proce-
durale specifice implementãrii

programelor operaþionale.
Pentru renovarea anualã a 3%

din suprafaþa totalã a clãdirilor
încãlzite ºi/sau rãcite deþi-

nute ºi ocupate de ad-
ministraþia publicã

centralã care nu
îndeplinesc, la
data de 01 ia-
nuarie a fiecã-
rui an, cerinþe-
le minime de

p e r f o r m a n þ ã
energeticã, Mini-

sterul Dezvoltãrii
Regionale ºi Admini-

straþiei Publice, împreunã
cu Departamentul pentru Energie
din cadrul Ministerului Economiei,
urmeazã sã promoveze o instruc-
þiune în cursul lunii septembrie a
acestui an, ne-au declarat specia-
liºtii ministerului. Prin intermediul
instrucþiunii, autoritãþile publice
centrale, în baza inventarului reali-
zat, vor putea desfãºura acþiuni
pentru renovarea anualã, din
punct de vedere energetic, a 3%
din suprafaþa totalã a clãdirilor in-
ventariate.

În ceea ce priveºte clãdirile aflate
în proprietatea persoanelor fizice
oficialii ministerului ne-au spus cã
sunt în derulare mai multe progra-
me de reabilitare termicã

Þara noastrã solicitã fonduri
europene de peste un
miliard de euro pentru
eficientizarea clãdirilor

În þara noastrã, investiþiile în efi-
cienþa energeticã a blocurilor de
locuinþe sunt finanþate ºi din Fon-
dul European de Dezvoltare Regio-
nalã, prin Programul Operaþional
Regional (POR) 2007-2013, Axa 1,
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Pentru reno-
varea anualã a 3%

din suprafaþa totalã a clã-
dirilor încãlzite ºi/sau rãcite

pentru asigurarea climatului in-
terior, cu suprafeþe utile totale

de peste 500 mp deþinute ºi
ocupate de administraþia

publicã centralã.

Seturile de politici luate în calcul de minister genereazã, pânã în 2030, o eco-
nomie de energie primarã între 24% ºi 33% în contextul unei evoluþii lente a
preþurilor la energie ºi o economie de energie primarã între 32% ºi 40% în
contextul unei evoluþii accelerate a preturilor la energie.
În contextul unei evoluþii accelerate a preturilor la energie, toate seturile de
politici simulate produc economii mai mari de energie pânã în 2030.



Domeniul major de intervenþie 1.2.
Specialiºtii din Ministerul Dezvol-

tãrii ne-au mai spus: „În 2014-2020,
versiunea oficialã a POR prevede fi-
nanþarea lucrãrilor pentru îmbunã-
tãþirea eficienþei energetice în clã-
dirile publice. Alocarea financiarã
propusã este de 300 milioane
euro. De asemenea versiunea POR
mai prevede utilizarea fondurilor
europene ºi pentru clãdirile rezi-
denþiale ºi sistemele de iluminat
public, iar alocarea financiarã pro-
pusã în acest sens este de 852,63
milioane euro”.

Versiunea oficialã a POR a fost
transmisã Comisiei Europene spre
analizã la finele lunii august, sume-
le efectiv alocate vor fi cunoscute
dupã aprobarea programului.

1.472 de blocuri reabilitate
termic pânã acum

Potrivit datelor furnizate de Mini-
sterul Dezvoltãrii, numãrul imobile-
lor reabilitate termic prin Programul
naþional multianul privind creºterea
performanþei energetice a blocurilor
de locuinþe, derulat conform OUG
nr. 18/2009, în perioada 2009 - iulie
2014 este de 1.472, cu un total de
54.531 unitãþi locative.

Fondurile alocate de la bugetul
de stat Programului Naþional în
ac e st an su nt î n v aloar e d e
21.000.000 lei, iar blocurile de lo-
cuinþe cuprinse în program sunt în
numãr de 767, având, în total
35.790 apartamente.

În Programul reabilitare termicã a
clãdirilor de locuit cu finanþare prin
credite bancare cu garanþie guver-
namentalã, derulat conform OUG
nr. 69/2010 sunt cuprinse 14 clãdiri
de locuit, dintre care 12 sunt blo-
curi de locuinþe. Fondurile alocate
de la bugetul de stat programului
în acest an sunt în valoare de
224.000 lei, conform sursei citate.

Principalele prevederi ale
strategiei

Autoritãþile noastre considerã cã
introducerea unei scheme de obli-
gaþii pentru perioada 2014 - 2016
poate fi luatã în considerare numai
în mãsura în care impactul asupra
preþurilor energiei ºi bunele practi-
ci aratã cã acestea pot aduce bene-
ficii semnificative, respectiv bene-
ficii nete pentru consumatori care
compenseazã cu mult creºterea
modestã a facturilor la energie.

Pentru o abordare alternativã au

fost identificate, ca posibile, urmã-
toarele mãsuri de politici: crearea
unui fond de investiþii în eficienþã
energeticã, care ar putea permite
utilizarea unor fonduri private, a
fondurilor structurale, ºi, eventual,
a bugetului de stat; realizarea de
audituri energetice; formarea audi-
torilor energetici; campanii de in-
formare ºi de consiliere a consuma-
tor i lor , menite sã sporeascã
conºtientizarea în
rândul proprieta-
rilor/administra-
torilor clãdirilor cu
privire la benefi-
ciile auditurilor
energetice, sau
prin intermediul
unor servicii de
consiliere în do-
meniul energeticii
clãdirilor; regle-
mentãri sau acor-
duri voluntare; su-
sþinerea dezvoltã-
rii companiilor de
servicii energetice
(tip ESCO), inclu-
siv elaborarea ca-
drului de regle-
mentare privind înfiinþarea ºi fun-
cþionarea acestora, dezvoltarea pie-
þei acestor companii ºi promovarea
contractelor de performanþã ener-
geticã pânã în 2016.

Aceste mãsuri sunt menite sã
îmbunãtãþeascã cadrul de regle-
mentare pentru renovarea clãdiri-
lor ºi sã mobilizeze investiþiile în re-
novarea acestora, în opinia autori-
tãþilor noastre.

Strategia de Renovare a clãdirilor
stabileºte un cadru pe termen lung

pentru renovarea fondului con-
struit existent la niveluri înalte de
performanþã energeticã. În vede-
rea atingerii acestui obiectiv, este
necesar ca proprietarii de clãdiri sã
poatã efectua o renovare extinsã a
clãdirilor deþinute, prin crearea
unor condiþii de piaþã adecvate ºi a
unui context de politici pentru ac-
þiune, menþioneazã specialiºtii din
Ministerul Dezvoltãrii. În acest pro-

ces, trebuie im-
plicat întregul
lanþ, de la pro-
ducãtori de ma-
teriale de con-
st r u c þ i i , c on-
structori ºi in-
stalatori, la fur-
nizorii de servi-
cii profesionale,
în opinia lor.

Finanþarea re-
novãrii clãdiri-
lor reprezintã
cheia succesu-
lui. Existã multe
surse de finan-
þare care trebu-
ie exploatate,
iar Fondul de

Investiþii în Eficienþã Energeticã ar
trebui conceput pentru a facilita
realizarea investiþiilor în renovarea
clãdirilor.

Politicile considerate ca cele mai
importante în perioada urmãtoare
de trei ani sunt asigurarea unui
sprijin pentru un program naþional
de renovare a fondului imobiliar; in-
troducerea în programe de reabili-
tare termicã, cu prioritate, a clãdiri-
lor deþinute de persoanele aflate
într-o situaþie defavorizatã, care ar

conduce la o îmbunãtãþire majorã
adusã calitãþii vieþii lor; asigurarea
realizãrii unei rate de renovare de
3% pentru clãdirile administraþiei
publice centrale; stabilirea unor ce-
rinþe ridicate de performanþã pen-
tru înlocuirea elementelor de anve-
lopã a clãdirilor ºi a sistemelor teh-
nice, cum ar fi sistemele de încãlzi-
re, ventilaþie ºi climatizare (HVAC);
oferirea de sprijin pentru utilizarea
energiei regenerabile în clãdiri;
îmbunãtãþirea în continuare a efi-
cienþei ºi acceptabilitãþii publice a
sistemelor centralizate de termofi-
care existente; dezvoltarea unei
scheme de obligaþii în materie de
eficienþã energeticã (EEO) pentru
sprijinirea renovãrilor extinse în pe-
rioada de dupã 2017.

La aceastea se adaugã maximiza-
rea absorbþiei din Fondul de Coe-
ziune ºi din fondurile structurale
ale UE pentru bugetul 2014-2020
în vederea realizãrii unei renovãri
extinse a clãdirilor; conceperea
Fondului de Investiþii în Eficienþã
Energeticã ca motor principal de fi-
nanþare a renovãrii; elaborarea ca-
drului de reglementare privind
înfiinþarea ºi funcþionarea compa-
niilor de servicii energetice de tip
ESCO, dezvoltarea pieþei acestor
companii ºi promovarea contracte-
lor de performanþã energeticã;
modificarea legislaþiei prin care se
descurajeazã sau împiedicã aduce-
rea unor îmbunãtãþiri în materie
de performanþã energeticã; încura-
jarea dezvoltãrii unei industrii in-
terne a lanþului de furnizori locali
pentru asigurarea ºi implementa-
rea mãsurilor de renovare.
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Ministerul Dezvoltãrii, con-

dus de Liviu Dragnea (foto)

vrea sã diminueze cu o trei-

me consumul de energie din

clãdiri.
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Sectorul public se poate
finanþa ºi cu ajutorul
companiilor tip ESCO

Pentru utilizarea societãþilor de servicii
energetice de tip ESCO, Legea nr.
121/2014 reglementeazã modalitatea
prin care pot fi încheiate contracte de
performanþã energeticã ºi în scopul fi-
nanþãrii renovãrii clãdirilor, în mãsura
în care acest lucru respectã raportul
costuri-eficacitate, fezabilitatea econo-
micã, o mai mare durabilitate, adecva-
rea tehnicã, precum ºi concurenþa sufi-
cientã, ne-au mai precizat oficialii
Ministerului Dezvoltãrii. De asemenea,
legea menþionatã stipuleazã lista mini-
mã a elementelor care trebuie incluse
în contractele sau în caietele de sarcini
asociate privind performanþa energeti-
cã, încheiate cu sectorul public, ne-au
precizat aceºtia.


