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Este binecunoscut faptul cã sec-
torul construcþiilor este unul dintre
principalii consumatori de energie
din Europa. Aproape 40% din con-
sumul final de energie se datorea-
zã construcþiilor (locuinþe, birouri,
magazine ºi alte clãdiri din sectorul
public ºi privat), clãdirile reziden-
þiale având un aport important.
Astfel, la nivelul UE 28, consumul
final de energie corespunzãtor sec-
torului rezidenþial dupã 2009 a re-
prezentat cca. 26 % din consumul
final total de energie (date Euro-
stat). În ceea ce priveºte situaþia
României, valoarea consumului fi-
nal de energie în sectorul reziden-
þial a atins cca. 35% din consumul
total final de energie la nivel
naþional.

Diminuarea consumului de ener-
gie în clãdiri a devenit o acþiune
prioritarã în toate þãrile europene.
Acesta este motivul pentru care în
ultimii 25 de ani au fost dezvoltate o serie de
concepte de clãdiri foarte eficiente energetic.
Passivhaus în Germania, Effinergie în Franþa
sau Minergie în Elveþia sunt standarde de casã
pasivã recunoscute care includ criterii stricte
care sã faciliteze limitarea drasticã a consumu-
lui primar de energie. Standardul de casã
pasivã a fost implementat de multe
þãri, nu numai din Europa, pentru
clãdiri noi, dar ºi pentru renova-
rea clãdirilor existente. În
2010, directiva europeanã
2010/31/UE introduce noþiu-
nea de "Clãdire al cãrei con-
sum de energie este aproape
egal zero" (Nearly Zero Energy
Building - NZEB). Acest docu-
ment identificã direcþiile prioritare
de a cþ iun e pe n tr u cr e ºte r e a
performanþei energetice a clãdir i lor ºi
stabileºte termene ferme pentru realizarea lor
de cãtre þãrile membre.

ISPE, actor principal pe piaþa naþionalã de in-
ginerie ºi consultanþã energeticã ºi-a concen-
trat activitatea ºi în domeniul creºterii eficien-
þei energetice pe întregul lanþ produce-
re/transport/distribuþie/consumator final de
energie în sectoarele economice. În ultimii

ani, eficienþa energeticã a clãdirilor a dat
ocazia specialiºtilor ISPE sã se evi-

denþieze prin colaborãri în cadrul
unor lucrãri naþionale ºi inter-

naþionale pentru promovarea
ºi implementarea concepte-
lor de clãdiri foarte eficiente
energetic atât pentru clãdiri
noi, cât ºi pentru renovarea

clãdirilor existente. Parteneria-
tul în cadrul proiectului europe-

an PASS-NET "Establishment of a
Co-operation Network of Passive Hou-

se Promoters" a creat cadrul necesar dezvoltã-
rii conceptului de casã pasivã în România prin
organizarea de vizite de lucru ºi evenimente la

nivel naþional ºi internaþional. Totodatã, din
2007, s-a constituit o reþea de promotori ai
conceptului de casã pasivã ce a pus la
dispoziþie materiale documentare în cadrul
unor sesiuni de instruire ºi exemple de succes
pentru implemantarea conceptului în þãrile
europene.

Pe baza acestei colaborãri internaþionale, în
special cu Dr. Wolfgang Feist - întemeietorul
conceptului de casã pasivã, ISPE a iniþiat un
proiect naþional: implementarea standardului
de casã pasivã în România prin accesarea pro-
gramului naþional INOVARE 2008. Acest pro-
iect "Case pasive adecvate condiþiilor climati-
ce din România" a fost realizat în parteneriat
cu reprezentanþi ai UPB, UAUIM, UTCB, ICPE
Bucureºti ºi AGECOM Baia Mare, ISPE fiind
coordonator al proiectului.

Cele douã case pasive construite în 2011, au
fost amplasate în incinta Universitãþii Politeh-
nice din Bucureºti. Proiectul s-a bucurat de un
interes sporit în rândul producãtorilor/furnizo-
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rilor de materiale ºi echipamente foarte eficien-
te energetic din domeniu, ISPE beneficiind de
susþinerea tehnicã ºi financiarã a 30 de compa-
nii de vârf din domeniul construcþiilor.

Promovarea ºi implementarea noului stan-
dard NZEB ("clãdire cu o performanþã energe-
ticã foarte ridicatã, la care consumul de ener-
gie este aproape egal cu zero sau este foarte
scãzut" - Legea 375/2005 republicatã în
30.09.2016) a atras atenþia specialiºtilor ISPE,
iar din 2014 ISPE a devenit partener în proiec-
tul european NeZeR "Promotion of smart and
integrated NZEB renovation measures în the
European renovation market" alãturi de orga-
nizaþii de renume în domeniu (VTT Finlanda,
IVL Suedia, TECNALIA Spania, W/E Olanda) ºi
primãriile oraºelor Stockholm, Sestao, Rotter-
dam, Amersfort ºi Timiºoara. Prin acest pro-
iect, au fost puse la dispoziþia tuturor pãrþilor
interesate o serie de documente tehnice, care
conþin rezultate ale analizelor privind realiza-
rea renovãrii NZEB, de cele mai multe ori,
co mpa r a t iv cu s iste mul de r e n o v a r e
tradiþionalã ºi documente strategice (planuri
de acþiune, foi de parcurs) care prezintã
acþiuni pentru implementarea renovãrii NZEB.

Studiile de caz NeZeR pentru þãrile partici-
pante estimeazã posibilitatea realizãrii unei
economii de energie convenþionalã prin reno-
vare NZEB de circa 60% - 90% faþã de si-
tuaþia existentã, comparativ cu ni-
velul obþinut dupã renovarea
tradiþionalã de circa 20% -
45%. Totodatã, sunt pre-
zentate reducerile esti-
mate ale emisi i lor de
gaze cu efect de serã ob-
þinute dupã renovarea
NZEB cu circa 60% - 90%
faþã de situaþia existentã,
comparativ cu nivelul ob-
þinut dupã renovare tradi-
þionalã de circa 20% - 80%.

Un succes deosebit l-a avut con-
cursul de proiecte de renovare NZEB
organizat de ISPE în România, "Creativitate ºi
Energie pentru Mâine!" NeZeR 2016, la care au
fost invitaþi sã participe studenþi ºi tineri spe-
cialiºti din domeniu. Dovadã a succesului ace-
stui eveniment a fost ºi suportul acordat de
cãtre 10 organizaþii recunoscute în domeniu
(AAECR, BAUMIT, ROMELECTRO, TESTO,

VELUX, ROCKWOOL, KNAUFINSULATION,
RE-THERM, BASF ºi URSA) pentru premierea
celor mai bune proiecte. Criteriile de evaluare

ale proiectelor concurente au urmãrit re-
spectarea unor cerinþe de ordin teh-

nic, economic, social ºi estetic
fiind comune pentru toate

concursurile naþionale susþi-
nute în proiectul NeZeR.

Câºtigãtorul concursului
a fost proiectul echipei
ZeRoPHit care a reprezen-
tat România la Conferinþa

"SBE16 - Build Green and
Renovate Deep" organizatã

la Talin în octombrie 2016.
Toate proiectele participante ºi

documentele realizate în cadrul pro-
iectului NeZeR au fost puse la dispoziþia

celor interesaþi pe parcursul expoziþiei organi-
zate de ISPE anul acesta, la Timiºoara ºi pe
site-ul proiectului www.nezer-project.eu.
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