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1 REZUMAT
Proiectul NeZeR promoveaz implementarea i integrarea inteligent a m surilor de renovare
a cl dirilor reziden iale i implementarea surselor regenerabile de energie (SRE) utilizând
criteriul Cl dire cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (NZEB)) pe pia a european de
renovare. Domeniul de aplicare al NeZeR este cel al locuin elor reziden iale i al blocurilor de
locuin e. Tipurile specifice de cl diri sunt selectate în fiecare dintre cele cinci ri partenere,
în scopul de a alege cele mai reprezentative tipuri de cl diri.
Pentru a înlesni punerea în aplicare m surilor de renovare la nivel NZEB i implementarea
SRE, au fost create foi de parcurs pentru NZEBR i SRE pentru Finlanda, Olanda, România,
Spania i Suedia.
Foaia de parcurs pentru România include o analiz în ceea ce prive te factorii de blocaj în
calea evolu iei NZEBR bazat pe starea general efectiv a activit ii de renovare a cl dirilor
reziden iale în România din punctul de vedere al principalelor p i interesate (guvern,
autorit i locale, furnizorii de energie, firme de construc ii, asocia ii de proprietari, cercetare /
inginerie / organiza ii de consultan , ESCO) punctul de vedere.
Au fost propuse ac iuni principale care pot conduce la renovarea NZEB i dezvoltarea SRE pe
diferite domenii de interes i perioade de timp, cum ar fi:

-

Ac iuni privind legisla ia i reglementarea zonei:
Actualizarea continu a reglement rilor privind certificarea performan ei energetice a
cl dirilor pentru introducerea noii clase de performan energetic a cl dirii
(îmbun irea clasei actuale A, adic A +, A ++, etc.), stabilite dup NZEBR pe baza
rezultatelor celor mai bune proiecte NZEBR;
Dezvoltarea reglement rii pentru produc torii de energie electric , cu o capacitate
instalat mai mic de 500 kW (sistem de acreditare produc tor, de preluare a energiei
electrice i a regulilor de tranzac ionare, etc), pentru a încuraja instalarea surselor
locale de E-SRE;
Îmbun irea cadrului legislativ i de reglementare pentru programele na ionale de
renovare a cl dirilor (individuale i cl diri reziden iale multietajate), luând în
considerare principalele costuri i beneficii ale NZEBR (economice, sociale i de
protec ie a mediului).

-

Ac iuni privind instrumentele economice:
Continuarea programului na ional pentru cre terea performan ei energetice a cl dirilor
cofinan ate din surse na ionale i comunitare de finan are (granturi) i introducerea
ratei speciale de finan are, inând cont de nivelul de venit al beneficiarului;
Continuarea programului na ional pentru cre terea performan ei energetice a cl dirilor
folosind garan ia guvernamental extinderea perioadei de garan ie de pân la 15 ani;
Actualizarea nivelului costurilor standard privind lucr rile NZEBR (anvelop i surse
de energie) pentru a încuraja utilizarea materialelor / echipamentor / sistemelor tehnice
noi i eficiente;
Introducerea sprijinului local pentru cre terea eficien ei energetice a sistemelor de
alimentare centralizat cu energie termic (SACET) existente pentru implementarea
SRE sau pentru dezvoltarea unora noi (pentru o cl dire multietajat sau a unui grup de
cl diri) în loc de surse independente de înc lzire;
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Îmbun irea sistemului de promovare la nivel local, bazat pe reducerea / diminuarea
/ exceptarea de taxe (ex. impozitul pe venit, pe terenuri i cl diri fiscale, etc.);
Dezvoltarea i îmbun irea modelului ESCO pentru promovarea NZEBR în
România, luând ca exemplu (punctul de pornire), proiectul ROSENC cu al s u EPC.

-

Ac iuni privind aspectele de formare i calificare:
Dezvoltarea i diversificarea de centre locale / na ionale de calificare pentru înlesnirea
de cre terii nivelului profesional al persoanelor cu studii medii, care sunt implicate în
lucr ri de NZEBR;
Organizarea sesiunilor de instruire periodice pentru actualizarea cuno tin elor care
vizeaz toate categoriile profesionale (înv mânt mediu sau superior), care
func ioneaz în sectorul de construc ii.

-

Ac iuni privind instrumentele de informare i comunicare:
Dezvoltarea de birouri speciale în cadrul prim riilor / agen iilor pentru energie /
agen iilor pentru protec ia mediului în vederea inform rii publice cu privire la
avantajele cre terii performan ei energetice a cl dirilor în general i beneficiiile
NZEBR în special;
Dezvoltarea de proiecte pilot NZEBR la nivel local pentru diferite tipuri de cl diri
reziden iale existente amplasate în diferite zone climatice din România;
Diseminarea principalelor rezultate (ghiduri / strategii / metodologii / cele mai bune
practici) ale proiectelor na ionale / UE.
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2 INTRODUCERE
Proiectul NeZeR promoveaz implementarea i integrarea inteligent a m surilor de renovare
a cl dirilor reziden iale i implementarea surselor regenerabile de energie (SRE) utilizând
criteriul Cl dire cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (NZEB) pe pia a european de
renovare. Domeniul de aplicare al NeZeR este cel al locuin elor reziden iale amplasate în
cl diri multietajate (blocuri). Tipurile specifice de cl diri au fost selectate în fiecare dintre
cele cinci ri partenere, în scopul de a alege cele mai reprezentative tipuri de cl diri.
Prin m surile de renovare în standard de Cl dire cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero
(NZEBR) promovate în proiect se urm re te: cre terea performan ei energetice a fondului
construit de cl diri reziden iale, reducerea semnificativ a consumului de energie i a
emisiilor de gaze cu efect de ser generate de cl diri pe toat durata de via , îmbun irea
nivelului de confort.
Pentru a înlesni punerea în aplicare m surilor NZEBR i implementarea SRE, au fost
elaborate foi de parcurs pentru NZEBR i SRE pentru Finlanda, România, Spania, Suedia i
Olanda. Acest raport prezint foaia de parcurs pentru România.
Foile de parcurs includ descrieri generale ale modului de realizare a NZEBR i utilizarea SRE
din perspectiva p ilor interesate, de exemplu, autorit i municipale, proprietari i asocia ii de
proprietari/ de locuin e, sectorul de construc ii (arhitec i, dezvoltatori imobiliari, produc torii
de componente pentru construc ii), dar i din perspectiva beneficiarului. A fost la latitudinea
fiec rei ri de a selecta cele mai importante p i interesate, în func ie de condi iilor lor
specifice.

2.1 Scopul documentului foaie de parcurs
Scopul foii de parcurs este de a realiza planurile de ac iune dezvoltate în pachetul
de lucru 4 (WP4) al proiectului NeZeR prin ac iuni concrete pe care diferitele p i interesate
ar trebui s le întreprind pentru a realiza NZEBR. Foaia de parcurs poate contribui la
atingerea obiectivelor UE pentru cl dirile existente, integrarea NZEBR în rile NeZeR i s
permit punerea în aplicare a planului de ac iune prin îndrumarea p ilor interesate.

2.2 Metodologia de realizare a foii de parcurs
În general, o foaie de parcurs poate fi descris ca un plan strategic, care cuprinde etapele
necesare pentru atingerea rezultatelor i obiectivele declarate. Acest proiect include sarcinile
i priorit ile de ac iune i sugereaz unit ile de m sur care s permit urm rirea progresului
în vederea îndeplinirii obiectivelor finale. Procesul de urm rire va avea loc dup finalizarea
proiectului NeZeR.
Procesul de dezvoltare a foii de parcurs a fost împ

it în trei faze:

Planificare i preg tire
Dezvoltare / consultare cu pricipalele p

i interesate

Finalizare / lansare implementare / monitorizare /revizuire
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Metodologia de identificare a ac iunilor pentru diversele p i interesate, impactul i
indicatorii acestora pentru monitorizarea ulterioar au urm rit o matrice cu 4 criterii
(figura 1).
Foaia de parcurs a a fost creat în strâns cooperare cu clustere na ionale NeZeR. Un atelier
de lucru na ional a fost organizat cu scopul de a furniza date de intrare/informa ii pentru foile
de parcurs pentru diferitele grupuri de p i interesate. In urma acestui atelier de lucru au fost
colectate toate informa iile necesare.
Pe perioada derul rii acestui atelier de lucru a fost creat un cadru propice discu iilor
constructive între p ile interesate, actori de pe pia a NZEBR. Pentru a ob ine un document
(foaie de parcurs) cât mai concret posibil, pe parcursul evenimentului s-a sugerat p ilor
interesate prezente s includ , de asemenea, instrumente diverse, de exemplu: legisla ie,
stimulente financiale i fiscale i alte informa ii.

Figura 1. Examplu de matrice pentru foaia de parcurs

2.3 Scopul i limitele foii de parcurs (conexiunile cu alte pachete de
lucru din proiectul NeZeR)
Foaia de parcurs a fost elaborat la nivel na ional, din perspectiva diferitelor p i interesate,
identificate în pachetul de lucru 5 (Impactul clusterelor na ionale). Foile de parcurs in seama
i de aspectele tehnice, func ionale i economice, abordate în cadrul pachetului de lucru 2
(Criterii pentru tehnologiile NZEBR i solu ii tehnice) i pachetului de lucru 3 (Fezabilitatea
solu iilor NZEBR fa de solu iile de renovare tradi ional ).
Rezultatele din pachetele de lucru 2 i 3 privind aspectele tehnice i non-tehnice au fost avute
în vedere în timpul realiz rii foii de parcurs. Foaia de parcurs prevede recomand ri privind
ac iunile viitoare pentru diferite p i interesate, acordând o aten ie deosebit provoc rilor i
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obstacolelor non-tehnologice pentru NZEBR i SRE identificate pentru diferite grupuri de
i interesate.
Foaia de parcurs difer de planurile de ac iune realizate pentru municipalit i în pachetul de
lucru 4, în sensul c acestea se concentreaz asupra perspectivei p ilor interesate, inclusiv
perspectivele individuale ale diferitelor p i interesate. In pachetul de lucru 4 au fost
dezvoltate planurile de ac iune pentru municipalit ile incluse în proiect, iar foile de parcurs
au fost elaborate la nivel na ional, pentru diferite p i interesate. Cu toate acestea, planurile
de ac iune au fost folosite ca date de intrare pentru crearea acestor foi de parcurs.

2.4 Identificarea p

ilor interesate

Au fost identificate principalele p i interesate s fie incluse în cadrul foii de parcurs, pe baza
analizei realizat în capitolul 5.1 din pachetul de lucru 5 al proiectului NeZeR. Rezultatele de
la evaluarea nivelului de putere i de interes au indicat urm toarele p i principale interesate
în renovarea NZEB i implementarea SRE în România:
• Guvernul / Ministerele (autoritatea central )
• Autorit ile locale (factorii de decizie la nivel local)
• Companiile produc toare i furnizoare de energie termic (SACET)
• Firmele de construc ii
• Asocia ii de proprietari
• Companii / firme de cercetare, de inginerie i consultan
• Companii de servicii energetice tip ESCO.
Membrii clusterului na ional NeZeR au fost invita i s discute în cadrul atelierului de lucru
dedicat foii de parcurs. P ile interesate i exper i ai clusterului na ional au fost astfel
implica i în procesul de realizare a acestui document.

NeZeR

Foaia de parcurs pentru renovare NZEB i dezvoltarea SRE în România

Pag. 8 / 20

3 DATE DE BAZ
3.1 Situa ia actual , fondul de locuin e, consumul de energie
O descriere a situa iei actuale din UE i România este prezentat în continuare.
Necesit ile curente ale utilizatorilor i obstacole întâlnite pe pia a cre terii performan ei
energetice a cl dirilor
Directiva 2010/31/UE (EPBD) privind performan a energetic a cl dirilor prevede pentru
cl dirile existente supuse unor lucr ri de renovare major acestea trebuie s îndeplineasc
cerin e minime de performan energetic . Produc ia de energie din surse regenerabile ar
trebui inclus în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, func ional i
economic. EPBD a avut ca rezultat elaborarea codurilor na ionale de construc ii, norme de
calcul al performan ei energetice a cl dirilor i certificarea energetic a cl dirilor. Cu toate
acestea, renov rile majore, având ca scop ob inerea unor consumuri de energie aproape egale
cu zero nu au avut înc o p trundere pe pia .
Ini iatorii i proiectan ii de lucr ri de eficientizarea energetic a cl dirilor se confrunt cu mai
multe obtacole de diferite categorii. Obstacolele de ordin economic sunt create de pre urile
sc zute la energie i lipsa unor produse cu costuri efective care s permit atingerea unui nivel
optim de eficien . Lipsa de informare/ de cuno tin e a chiria ilor i a proprietarilor în ceea ce
prive te consumul de energie i modalit ile de îmbun ire a eficien ei energetice, formeaz
un obtacol important. Exemple de alte obtacole de ordin educa ional pot fi: prioritatea
ob inerii confortului interior fa de locuirea la temperaturi interioare ridicate, prioritatea
câ tigurilor personale fa de responsabilitatea protej rii mediul înconjur tor, etc. Barierele
structurale se refer la lipsa de feedback-ului privind consumul de energie, lipsa serviciilor
pentru cre terea eficien ei energetice, iar barierele organiza ionale sunt legate de procesele de
luare a deciziei în asocia iile locative. Barierele politice includ coordonarea insuficient a
ini iativelor, a regulamentelor, precum i a stimulentelor financiare.
surile de renovare eficient energetic au fost analizate în mai multe proiecte de cercetare în
rile participante în proiect. Informa iile privind rezultatele cercet rilor ambi ioase sunt
adunate în diverse rapoarte, dar nu au avut parte de o diseminare foarte bun în rândul
profesioni tilor din domeniul construc iilor i a factorilor de decizie. Factorii de decizie au
nevoie de cuno tin e recente cu privire la eficien a energetic a cl dirilor. Cunoa terea ast zi
este îns accesibil cel mai adesea speciali tilor i nu publicului larg.
Situa ia actual în România
Fondul total de locuin e în România se ridica la circa 8,9 milioane de locuin e în anul 2015
(conform Institutului Na ional de Statistic ), suprafa a locuibil fiind egal cu 420 milioane
m2, din care 99% corespunde cl dirilor reziden iale în proprietate privat (Figura 2 i
Figura 3).
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Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo1&lang=en

Figura 2. Evolu ia fondului de locuin e în 1996-2015 în România

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo1&lang=en

Figura 3.Evolu ia suprafe ei locuibile a locuin elor construite în perioada 1996-2015 în
România
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Din 8,9 milioane de locuin e, 49% sunt amplasate în cl diri multietajate (blocuri de locuin e).
Cl dirile existente au fost construite în principal, între perioada 1950-1990 i au performan e
energetice sc zute datorate lipsei de reglement ri tehnice înainte de 1973 cu privire la
anvelopa cl dirii i sisteme de izolare termic a acesteia. Astfel, acestea nu sunt conforme cu
cerin ele actuale de performan energetic . Consumul de energie final al acestor cl diri
variaz între 150 i 350 kWh/m2an. Comparativ, cl dirile construite în primii ani de dup
1990 au o performan energetic sc zut (150 - 250 kWh/m2 an), în timp ce cl dirile
construite dup anul 2000 au o performan energetic mai bun (120 - 230 kWh/m2an).
Pân la 31 decembrie 2015, au fost efectuate o serie de proiecte de reabilitare termic a
locuin elor pentru cre terea eficien ei energetice în cadrul unor programe cu finan are
local /na ional sau europeana:
În cadrul programului na ional au fost reabilitate termic o serie de 1554 de blocuri de
locuin e, respectiv 59208 apartamente, iar în cadrul programelor locale au fost
reabilitate termic aproape 216 blocuri reprezentând 9626 locuin e.
Ca urmare a implement rii acestor lucr ri de reabilitate termic s-a ob inut o
economie de energie de circa 35% - 40% din consumul final de energie, reprezentând
aproate 52 Mtep fa de situa ia înregistrat înainte de realizarea acestor lucr ri;

În cadrul Programului Opera ional Regional finan at din foduri structurale i de
coeziune UE, în conformitate cu regulamentele i procedurile de accesare a acestor
fonduri au fost încheiate aproape 138 contracte care vizeaz realizarea cre terii
performan ei energetice pentru 728 blocuri de locuin e, reprezentând 30617
apartamente.
Economia de energie în acest caz a fost de circa 35% - 40% din energia final la
consumator (aproximativ 4 Mtep) fa de situa ia dinaintea acestor lucr ri de
reabilitare.

3.2 Politici i stimulente financiare i fiscale
Stimulentele financiale i fiscale relevante au fost identificate în pachetul de lucru 3 al
proiectului NeZeR. Un raport separat poate fi desc rcat de pe site-ul nezer (www.nezerproject.eu). Un scurt rezumat al stimulentelor fiscale i financiare din România este prezentat
în continuare.
Exist mai multe scheme de sprijin financiar deja în vigoare, acordate de c tre i / sau cu
sprijinul Guvernului României. Ele promoveaz eficien a energetic , implementarea surselor
regenerabile de energie la nivel local (în cl diri) i s înt reasc capacitatea administrativ a
organiza iilor locale.
În vederea îmbun irii performan ei energetice a cl dirilor reziden iale, programe na ionale
au fost promovate prin diverse mecanisme de finan are, în conformitate cu:

-

Ordonan a de Urgen a Guvernului (OUG) 18/2009, pentru cre terea eficien ei energetice
în cl dirile reziden iale, aprobat prin Legea 180/2015, cu modific rile i complet rile
ulterioare cu o schem de finan are cuprinzând fonduri de la bugetul central, local i o
contribu ie proprie a proprietarului;

-

OUG 69/2010 privind reabilitarea termic a cl dirilor reziden iale, cu credite bancare cu
garan ie guvernamental , aprobat prin Legea 76/2011;
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Mecanism european de finan are oferit prin finan are de la fondurile structurale i de
coeziune pentru implementarea unor programe de reabilitare termic a cl dirilor
reziden iale multietajate. Pentru utilizarea eficient a fondurilor publice în implementarea
diverselor m suri de reabilitare termic pentru cre terea performan ei energetice a
cl dirilor, standardul pentru costurile de reabilitare termic de locuin e a fost elaborat i
aprobat prin hot râre a Guvernului (HG) 363/2010, cu modific rile ulterioare.

Programele na ionale i locale stabilite prin OUG 18/2009, modificat prin OG 63/2012,
stabilesc urm toarele mecanisme de finan are pentru lucr rile de reabilitare la anvelopa
cl dirii pentru cre terea performan ei energetice a cl dirilor reziden iale i atingerea intei
anuale (energia specific pentru consumul de înc lzire de maxim 100 kWh/m2an):
a) programul na ional prevede urm toarea schem de finan are:
• 50% din fonduri de la bugetul de stat din aloca iile aprobate anual în acest scop, în cadrul
Ministerului Dezvolt rii Regionale i din bugetul Administra iei Publice (MDRAP);
• 30% din fonduri aprobate anual în acest scop, în bugetele locale i / sau din alte surse legale;
• 20% din fonduri de la fondul de repara ii cl dirii al asocia iei de proprietari i / sau din alte
surse legale - reprezentând contribu ia proprietarului;
b) programul opera ional regional de renovare termic a locuin elor reziden iale are în vedere
utilizarea urm toarei scheme de finan are:
• 60% din fonduri din fonduri europene i aloc ri bugetare de stat aprobate anual în acest scop
în bugetul MDRAP;
• 40% din fonduri aprobate anual în acest scop, în bugetele locale i / sau din alte surse legale,
precum i din fondul de repara ii cl dirii asocia iei de proprietari i / sau din alte surse legale;
c) programul local are în vedere urm toarea schem de finan are, contribu iile proprietarului,
putând fi acoperite de la bugetul local pentru urm toarele persoane:
persoanele cu handicap sau familii cu persoane cu dizabilit i care au nevoie de îngrijire;
persoanele singure i familiile al c ror venit mediu net lunar (pentru o singur persoan /
membru de familie) este sub media na ional , a a cum este determinat de c tre autorit ile
administra iei publice locale i în ceea ce prive te cele trei luni anterioare anchetei;
veterani i so ii lor au supravie uit;
pensionarii, indiferent de statutul lor social, a c rui medie venitul lunar net (pentru o
singur persoan / membru de familie), este sub media na ional .
Multe dintre autorit ile locale au introdus m suri fiscale pentru a încuraja cre terea
performan ei energetice - reducerea sau scutirea impozitului pe proprietate pe o perioad
determinat dup renovarea major a cl dirilor de locuit existente (individuale sau
multietajate). De aceast m sur poate beneficia orice cet ean care realizeaz cre terea
performan ei energetice a locuin ei / cl dirii cu fonduri proprii i poate justifica cu
documentele i m sur tori.
Administra ia Fondului pentru Mediu gestioneaz dou programe pentru promovarea cre terii
performan ei energetice a cl dirilor i implementarea RES: Casa Verde i Casa Verde Plus.
Programul Casa Verde implic subven ii pentru instalarea pompelor de c ldur i panouri
solare. Valorile subven iilor sunt diferite, luând în considerare tipul de echipament. Valoarea
total a bugetului de subven ie este de 13 milioane de Euro. Programul Casa Verde Plus ofer
subven ii (maxim 17 Euro/m2 sau maxim 8900 Euro/proiect) pentru achizi ionarea i
instalarea de materiale pentru izolarea termic a pere ilor exteriori i izolarea interioar a
acoperi ului, pentru cl diri noi i cl dirile existente.
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4 FOAIA DE PARCURS
4.1 Lacune i obstacole generale în calea NZEBR
Anterior au fost identificate câteva dintre bre ele i obstacolele generale în calea dezvolt rii u
NZEBR. Aspectele economice, precum i procesul de luare a deciziilor joac un rol important
atunci când se realizeaz lucr ri de renovare NZEB.
În România, principalele bariere cu relevan pentru NZEBR sunt adesea legate de problemele
economice, de nivelul sc zut al educa iei în domeniu i lipsa de informa ii. În documentul
emis în 2014 de c tre MDRAP "Strategia pentru mobilizarea investi iilor pentru renovarea
energetic a fondului de cl diri din România" (http://www.mdrap.ro/constructii/metodologiade-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor) au fost identificate principalele tipuri de
bariere, cum ar fi:

-

Obstacole de natur juridic / strategic :
exist un num r de ministere cu responsabilit i care se suprapun în domeniul
cl dirilor i a economiei de energie, cu lips de corelare între acestea, precum i între
legisla ia i reglement rile realizate;
nu exist o strategie na ional comun privind implementarea tehnologiilor i
solu iilor energetice durabile.

-

Obstacole de natur economic :
Criza financiar , lipsa de fonduri pentru a sprijini renovarea cl dirilor;
lipsa fondurilor private de investi ii pentru cre terea performan ei energetice a
cl dirilor de locuit;
costurile ridicate ale ESCO;
cerere redus pentru tehnologiilor cu consum redus de energie, ceea ce duce la pre uri
mai mari;
tendin a na ional de "maximizarea profitului cu un efort minim", în loc de utilizarea
optim a metodei costului, având ca rezultat investi ii suboptime;
rata ridicat a omajului i durata timpului pân la reangajare;
pre urile energiei vs. pre uri reale (i.e. subven iile de energie pentru înc lzire).

-

Obstacole la nivelul sistemelor de competen e, gradul de ocupare a for ei de munc
nivelul de educa ie

i

Lipsa de muncitori califica i sau for de munc cu un nivel sc zut de instruire, mai
ales în utilizarea noilor tehnologii concepute pentru eficien a energetic a cl dirilor i
implementarea SRE.
O alt barier important este lipsa de comunicare cu proprietarii cl dirilor referitor la
posibilit ile de sc dere a costurilor cu energia dup renovarea cl dirii. Cererile de subven ie
specifice trebuie s fie efectuate de asocia iile de proprietari de cl diri. Ei au nevoie s tie
despre avantajele ob inute dup renovarea major fa de nivelul contribu iilor financiare ale
acestora.

NeZeR

Foaia de parcurs pentru renovare NZEB i dezvoltarea SRE în România

4.2 Foaia de parcurs pentru diferite p

Pag. 13 / 20

i interesate

Prin intermediul workshop-urilor cu cluster-ul românesc i al discu iilor suplimentare, o foaie
de parcurs a fost elaborat pentru România, care este prezentat pe scurt în Figura 4. În
urm toarele capitole, foaia de parcurs este descris pentru fiecare grup principal de p i
interesate.

Figura 4. Matricea foii de parcurs pentru România
4.2.1. Autoritatea central
Lacune i bariere: O barier important referitor la autoritatea central este c membrii
guvernului sunt ale i pe o period de 4 ani, uneori ace tia sunt schimba i chiar mai curând.
Acest lucru creeaz un risc de non-continuitate, ceea ce face dificil atingerea obiectivelor pe
termen lung.
Ac iuni: Elaborarea de politici i adoptarea unor reglement ri care s
con tientizarea de NZEBR prin acordarea de subven ii speciale sau granturi.
Impact: perspectiv pe termen lung, stimularea tuturor p

stimuleze

ilor interesate.

Indicatori: Economia de energie, reducerea emisiilor de CO2 i cre terea ocup rii for ei de
munc la nivel na ional.
4.2.2. Autorit ile locale
Lacune i bariere: toate tipurile de programe na ionale / locale prezentate în capitolul anterior,
au în schema lor de finan are cu o contribu ie important din bugetul local, ca parte
component local . Fondurile limitate sau fondul locale reduse ar putea duce la lenta a
lucr rilor de renovare, sau pentru a m ri contribu ia proprietarului, sau s se opreasc i s
schimbe priorit ile autorit ilor locale.
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Ac iuni: Pentru o ac iune pentru a atrage fonduri suplimentare din partea investitorilor priva i
sau de a dezvolta alte mecanisme de stimulare (adic de tip bonus-malus). În acela i timp,
organizarea de sesiuni de formare / informare periodice pot facilita con tientizarea de
NZEBR.
Impact: Toate p

ile interesate pot fi stimulate, majoritatea acestora fiind beneficiarii finali.

Indicatori: Reducerea consumului de energie i a emisiilor de GES.
4.2.3. Furnizorii de energie (SACET)
Lacune i bariere: Multe dintre sisteme de alimentare centralizat cu energie termic
(SACET) existente func ioneaz la jum tate sau mai pu in de capacitate instalat , în
majoritate exist instala ii i echipamente dep ite din punct de vedere tehnic. Aceasta este o
consecin / rezultat al pierderii clien ilor.
Ac iuni: Ac iuni pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor i instala ii, luând în
considerare implementarea SRE pe baza poten ialului lor real de economisire a energiei (3040%)
Impact: Cre terea a num rului clien ilor, datorit sc derii costurilor energetice.
Indicatori: Reducerea consumului de energie i a CO2.
4.2.4. Companii de construc ii
Lacune i bariere: Datorit situa iei economice (costurile de referin coresunz toare lucr rilor
de reabilitare termica sunt la un nivel sc zut), cererea pentru renovare foarte eficient
energetic a fost foarte sc zut i nu a fost un interes pentru lucr ri care utilizeaz tehnologii
noi, materiale si echipamente foarte eficiente. Acesta este motivul care a condus la o
plafonare prin utilizarea tehnologiilor clasice i mai ieftine. În prezent, multe dintre
companiile de construc ii nu tiu suficient despre renovarea NZEB.
Ac iuni: sesiuni de educare i instruire dedicate companiilor de construc ii prin intermediul
asocia iilor profesionale sau a programelor specifice.
Impact: Cre terea cererii de renovare energetic eficient energetic, materiale i echipamente
eficiente care s conduc la reglement rile de pre i la dezvoltarea pie ei de renovari.
Indicatori: Cre terea num rului proiecte de renov ri NZEB.
4.2.5. Asocia ii de proprietari
Lacune i bariere: Având în vedere faptul c 99% din cl dirile reziden iale sunt proprietate
privat , asocia iile de proprietari reprezint un actor important în dezvoltarea renov rilor
NZEB. În acela i timp, renov rile NZEB au nevoie de o contribu ie financiar mai mare din
partea fiec rui proprietar, îns ei nu au suficiente cuno tin e pentru a studia avantajele /
dezavantajele acestei alternative. Lipsa de cuno tin e împreun cu bugetul limitat au condus
la neîncredere asupra eficien ei renov rii NZEB în compara ie cu renovarea clasic ,
tradi ional .
Ac iuni: Este necesar s se stimuleze con tientizarea public privind renovarea NZEB prin
informa ii despre acest tip de renovare, despre criteriul NZEB, realiz rile din alte ri UE i
exemple de proiecte de succes. Proiectele pilot de renovare NZEB pot reprezenta exemple
importante, în special pentru a demonstra avantajele pentru o perioad mai lung .
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Impact: Cre terea num rului de cl diri eficient energetic, cu un aspect mai frumos i mai
tos i confortabil.
Indicatori: consum redus de energie i facturi decente. Mai mul i proprietarii mul umi i.
4.2.6. Organiza ii de cercetare, proiectare i consultan
Lacune i bariere: în ciuda faptului c exist mul i exper i, speciali ti i cercet tori implica i în
domeniul performan ei energetice în construc ii, nu exist o pia func ional , la nivel
na ional, în acest domeniu. Cererea creeaz oferta i bugetul limitat conduce la
conservatorism i plafonarea cuno tin elor (lipsa de know-how);
Ac iuni: Crearea de sesiuni de instruire periodice i ob inerea de certific ri profesionale ale
UE.
Impact: Mai multe studii i analize, mai multe proiecte de renov ri NZEB.
Indicatori: proiecte pilot de renovare NZEB utilizate ca exemple de succes de renov ri NZEB.
4.2.7. Companii de servicii energetice (ESCO)
Lacune i bariere: Conform studiului de fezabilitate pentru implementarea ESCO i cre terea
acceptabilit ii ESCO în domeniul performan ei energetice a cl dirilor reziden iale
multietajate, elaborat de clusterul ROSENC, au fost identificate ca principale bariere: nivelul
sc zut al costurilor cu energia datorat subven iilor locale/na ionale, bugetul privat limitat în
compara ie cu costurile ridicate corespunz toare noilor tehnologii care conduc la NZEB.
Ac iuni: Eliminarea subven iilor la energie, realizarea de activit i de cercetare industrial
pentru ob inerea de noi tehnologii i materiale eficiente i promovarea unor scheme specifice
de finan are corespunz toare condi iilor na ionale / locale.
Impact: Mai multe proiecte de renovare NZEB.
Indicatori: Mai multe solu ii inovatoare pentru renov ri NZEBR în fiecare an.

4.3 Priorit i i termene
Cele mai importante ac iuni pentru realizarea obiectivelor au fost prioritizate i enumerate în
tabelul de mai jos. Aceste ac iuni au rezultat din principalele elemente ale matricii pentru
foaia de parcurs propuse de c tre p ile interesate în cadrul atelierului de lucru cu membrii
clusterului NeZeR.

-

Domeniul legislativ
Ac iunea

Termen
scurt

Termen
mediu

Termen
lung

Actualizarea continu
regulamentelor privind certificarea
performan ei energetice a cl dirii i introducerea de clase
suplimentare (A+, A++)

X

X

X

Dezvoltarea de regulamente pentru produc torii de energie
electric cu capacit i instalate 500 kW (sisteme de acreditare,

X
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energie electric preluat , reguli de comercializare)
Îmbun irea cadrului legislativ privind programele na ionale de
renovare de cl diri având în vedere beneficiile NZEBR.

X

X

X

Ac iunea

Termen
scurt

Termen
mediu

Termen
lung

Continuarea programelor na ionale pentru cre terea performan ei
energetice a cl dirilor reziden iale cofinan ate din fonduri
na ionale/UE i introducerea de condi ii speciale diferen iate
func ie de nivelul veniturilor beneficiari

X

Continuarea programelor na ionale pentru cre terea performan ei
energetice a cl dirilor reziden iale care utilizeaz credite garantate
de stat; m rirea perioadei de garantare de la 5 pân la 15 ani

X

Actualizarea standardelor de cost privind realizarea lucr rilor de
renovare NZEB (anvelop + instala ii interioare) pentru încurajarea
utiliz rii materialelor/echipamentelor/ instala iilor foarte eficiente
energetic

X

X

Introducerea suportului local pentru cre terea eficien ei energetice
a SACET existente prin implementarea SRE sau prin dezvoltarea
de noi SACET pentru o cl dire i sau pentru un cartier fa de
surse de înc lzire de apartament

X

X

Îmbun irea sistemului local de sprijin pentru realizarea
lucr rilor de renovare NZEB prin facilit i fiscale
(diminuare/eliminare taxe pe cl diri/terenuri, deduceri din
impozitul pe venit)

X

X

Dezvoltarea i îmbun irea modelului ESCO pentru promovarea
renov rii NZEB având în vedere rezultatele proiectului ROSENC
i CPE

X

- Domeniul Economic

-

X

Domeniul educa ie /calificare/instruire
Ac iunea

Termen
scurt

Termen
mediu

Dezvoltarea i diversificarea centrelor de calificare existente la
nivel local/na ional pentru înlesnirea cre terii nivelului profesional
al persoanelor cu studii medii care sunt implicate în lucr ri de
renovare NZEB

X

X

Introducerea de sesiuni periodice de instruire pentru actualizarea
cuno tin elor pentru toate categoriile profesionale (cu studii medii
i universitare) care lucreaz în domeniul construc iilor

X

X

Termen
lung
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Ac iunea

Termen
scurt

Termen
mediu

Înfiin area de birouri speciale în cadrul prim riilor/ agen iilor
pentru energie / agen iilor
de protec ia mediului pentru
informarea publicului larg privind avantajele cre terii
performan ei energetice în general i beneficiile renov rii NZEB,
în special.

X

X

Diseminarea principalelor rezultate ale proiectelor na ionale/UE

X

X

Termen
lung

X
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5 IMPLEMENTAREA FOII DE PARCURS, MONITORIZARE

I

REVIZUIRE
Punerea în aplicare a foii de parcurs a început în timpul proiectului NeZeR i este în curs de
desf urare. S-au folosit mai multe moduri de diseminare, cum ar fi: ateliere de lucru
interactive (workshop) cu clusterul NeZeR i diferite p i interesate, iar dup terminarea
proiectului NeZeR, cu prezent ri la mai multe evenimente organizate la nivel local i na ional
pentru promovarea m surilor de NZEBR i a investi iilor.
Foaia de parcurs pentru renovare NZEB i dezvoltarea SRE poate fi revizuit continuu prin
monitorizarea principalelor ac iuni propuse i a rezultatelor (indicatorii: economii de energie
i reducerea emisiilor de GES).
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6 CONCLUZII
Este foarte dificil a se ob ine rentabilitatea renovar rii NZEB pentru cl diri reziden iale
multietajate din perioada 1950-1990. Tehnologii pentru reducerea consumului de energie
exist în prezent, dar pentru ob inerea de consumuri de energie aproape egale cu zero sunt
necesare m suri integrale care s ac ioneze atât pe cre terea izol rii i etan rii cl dirii, cât i
producerea de energie din surse locale regenerabile de energie. Cl dirile existente, construite
în principal, între 1950 i 1990 au performan e energetice slabe din cauza lipsei de
reglement ri tehnice înainte de 1973. Astfel, acestea nu sunt conforme cu cerin ele actuale de
performan energetic . Consumul de energie final al acestor cl diri variaz între 150 i 350
kWh / m2an. Cl dirile construite în primii ani de dup 1990 au o performan energetic
sc zut (150 - 250 kWh / m2an), în timp ce cl dirile construite dup anul 2000 au o
performan energetic mai bun (120 - 230 kWh / m2an). Pân în 2016 au fost renovate circa
2150 cl diri reziden iale multietajate, reprezentând 690 GWh / an, aproximativ 40% economii
de energie de energie final total .
Renovarea NZEB implic mult mai multe fonduri de investi ii, acest lucru presupunând
atragerea unor surse suplimentare de finan are, care vor acoperi diferen a dintre cele dou
tipuri de renovare (NZEB vs tradi ional), precum i instruirea muncitorilor i speciali tilor în
domeniul construc iilor pentru tehnologia de renovare NZEB. Municipalit ile ar trebui s
adapteze planificarea bugetar pentru a sprijini ini iativele de renovare NZEB prin stimulente
locale.
Acesta a fost motivul pentru care a fost necesar o foaie de parcurs pentru renovare NZEB.
Analiza acestei foi parcurs a început cu un inventar al obstacolelor generale identificate de
tre fiecare actor în dezvoltarea de renov ri NZEB i al ac iunilor / impactului /indicatorilor.
Aceast matrice con ine o viziune general cu privire la situa ia renov rii NZEB i exemple
de ac iuni pentru îmbun irea acestora, impactul lor asupra progresului renov rii NZEB i
indicatorii pentru monitorizarea acestor ac iuni.

O parte important a foii de parcurs NZEBR con ine descrierea principalelor ac iuni prioritare
propuse a se realiza pe termen scurt/ mediu / lung. Aceste ac iuni au fost prioritizate inând
cont de starea actual i influen a lor asupra progresului NZEBR i a planurilor de ac iune
NZEBR.
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