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Stimate cititor,
Principalele motive care trebuie avute în vedere când se decide adoptarea unei solu ii mai
ambi ioase de renovare sunt urm toarele:
1) reducerea semnificativ a consumului de energie conven ional
emisiilor de gaze cu efect de ser pe întregul ciclu de via al cl dirii;

i implicit reducerea

2) cre terea valorii intrinsece a propriet ii, m rirea duratei de via a cl dirii i ob inerea
unor costuri mai accesibile pentru între inere i operarea cl dirii pe termen lung;
3) îmbun

irea nivelul de confort al cl dirii.

Proiectul NeZeR promoveaz implementarea i integrarea m surilor de renovarea a cl dirilor
reziden iale i dezvoltarea surselor regenerabile de energie în scopul cre terii eficien ei
energetice i atingerea performan ei energetice cl dire cu consum de energie aproape egal cu
zero.
Cel de-al patrulea buletin NeZeR dore te s v informeze despre stadiul actual al proiectului
nostru i activit ile recente. Toate buletinele informative le pute i studia din site-ul
proiectului: www.nezer-project.eu.
NeZeR urm re te cre terea nivelului de cunoa tere a conceptului NZEBR* i a beneficiilor
acestuia pentru proprietarii de locuin e i pentru alte par i interesate pe întreg lan ul de
realizare a procesului. Principalele grupuri- int sunt: factori de decizie i proprietari, actori
de pe pia a construc iilor care efectueaz renov ri i produc tori/furnizori de material i
tehnologii de realizare NZEBR.
Pute i desc rca rapoartele noastra în limba englez de la adresa www.nezerproject.eu/publications iar în limbile finlandez /suedez /olandez /român /spaniol de pe
paginile na ionale.

*

NZEBR – sistem de renovare a cl dirii prin care se ob ine o cl dire cu consum de energie aproape egal cu zero

Ultimele realiz ri NeZeR:
Ghidul General pentru elaborarea planurilor de ac iune în Europa - au fost elaborate
opt planuri de ac iune pentru NZEBR, luând în considerare obiectivele i strategiile
specifice ale urm toarelor ora e din Europa: Amersfoort i Rotterdam din Olanda,
Timi oara din România, Stockholm din Suedia; Helsinki, Espoo i Porvoo din Finlanda i
Sestao din Spania. Intâlnirile i discu iile purtate în cadrul clusterelor precum i
experien a câ tigat în timpul proiectului au stat la baza elaborar rii acestui ghid general
privind planurile de ac iune ale ora elor, care acum sunt publicate pe site-ul NeZeR.
Partenerii NeZeR organizeaz Concursuri na ionale de proiecte NZEBR în Finlanda,
Suedia, Spania, Olanda i România. În România concursul a început în luna aprilie i a
fost primit cu mult entuziasm. S-au înscris apte echipe: din Timi oara (2), Bucure ti (4)
i Ia i (1). În prezent se desf oare sesiuni de instruire în fiecare ora cu to i reprezentan ii
echipelor participante. În luna iulie se va începe evaluarea proiectelor transmise de
concuren i, iar în august se vor cunoa te rezultatele acestui concurs. Pe data de 28
septembrie va avea loc la Timi oara prezentarea tuturor proiectelor realizate de echipele
înscrise în cadrul galei de premiere a celor mai apreciate lucr ri. Cele cinci echipe care
au ob inut cel mai bun punctaj în fiecare ar partener se vor întâlni în octombrie 2016, la
Talin, la Conferin a SBE16 “Build Green and Renovate Deep” (http://www.sbe2016.org/),
ocazie cu care î i vor împ rt i reciproc experien a dobândit în timpul lucrului la proiect
i vor putea stabili legaturi de colaborare pentru viitor.
Bro ura Avantajele renov rii cl dirilor în Sistem NZEB
ofer motive pentru a opta pentru realizarea m surilor de
renovare de tipul NZEB în locul renov rii tradi ionale.
Bro ura este bazat pe rezultatele urm toarelor rapoarte
NeZeR:
Raport privind studii de fezabilitate tehnic i social
- evaluarea i analiza poten ialul de realizare a
NZEBR i de implementare a surselor regenerabile de
energie în ora ele partenere pentru tipuri de cl diri
reziden iale de referin
i identificarea aspectelor
sociale ale NZEBR.
Raport privind propuneri de stimulente fiscale
relevante i alte instrumente de control pentru
sprijinirea NZEBR - prezint nivelul actual al
stimulentelor financiare în Finlanda, Suedia, Olanda,
România i Spania pentru sprijinirea renov rii de tip NZEB, define te principalele
bariere i face propuneri de noi stimulente.
Raportul privind avantajele din punct de vedere economic i al protec iei mediului
ale realiz rii NZEBR comparativ cu renovare tradi ionale - prezint avantajele de
mediu ale NZEBR prin utilizarea evalu rii ciclului de via (LCA) i avantajele
economice ale NZEBR ob inute prin realizarea costului ciclului de via (LCC) i
analiza cost- beneficiu (CBA).
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