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Proiectul ENTRANZE 

 

Obiectivul proiectului ENTRANZE (Policies to Enforce the Transition to nearly Zero Energy 

buildings - Politici pentru consolidarea tranziției spre clădiri cu consum de energie aproape 

zero în UE-28) a fost de a sprijini în mod activ elaborarea de politici, oferind date, analize și 

linii directoare pentru realizarea unei implementări rapide și semnificative a clădirilor cu 

consum de energie aproape zero (nZEB) și a sistemelor de încălzire și răcire bazate pe 

surse regenerabile de energie (RES-H/C) în cadrul fondurilor de clădiri existente la nivel 

național. Proiectul a vizat să creeze o platformă de schimburi între experții în clădiri din 

mediul de cercetare și academic european, pe de-o parte, și factorii de decizie și principalele 

părți interesate de la nivel național, pe de altă parte, în vederea dezvoltării unor politici și foi 

de parcurs ambițioase și realiste.  

 

Mulțumiri: 

Autorii și întregul consorțiu al proiectului doresc să își exprime gratitudinea pentru sprijinul 

financiar și intelectual oferit în elaborarea acestui document de către programul Energie 

Inteligentă - Europa. 

 

Aviz juridic: 

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații le revine exclusiv autorilor. Aceasta nu 

reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. EASME și Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute aici. 

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi tradusă, reprodusă, 

salvată într-un sistem de stocare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, 

electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în orice alt mod, fără permisiunea 

scrisă a editorului. Multe dintre denumirile utilizate de producători și vânzători pentru a-și 

distinge produsele sunt mărci comerciale. Menționarea respectivelor denumiri în orice mod 

nu înseamnă că folosirea lor este legală fără consimțământul titularului mărcii comerciale în 

cauză. 

 

Document publicat în noiembrie 2014 de consorțiul ENTRANZE.  

Copyright 2014, ENTRANZE. Orice reproducere integrală sau parțială a acestei publicații 

trebuie să menționeze titlul complet și autorul, precum și să crediteze BPIE ca deținător al 

drepturilor de autor. Toate drepturile rezervate. 
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Rezumat 
 

Un fond de clădiri cu un consum foarte redus de energie în UE nu va fi o ficțiune. 

ENTRANZE1 a creat un „laborator” de politici pentru dezvoltarea și analizarea potențialului 

impact al strategiilor naționale și al seturilor de politici asupra clădirilor în vederea îndeplinirii 

acestui obiectiv. Astfel, obiectivul central al ENTRANZE (Politici pentru consolidarea tranziției 

spre clădiri cu consum de energie aproape zero în UE-28) a fost de a sprijini factorii de 

decizie în elaborarea unor pachete de politici integrate, eficace și eficiente pentru realizarea 

unei implementări rapide și semnificative a clădirilor cu consum de energie aproape zero 

(nZEB) și a tehnologiilor de încălzire și răcire bazate pe surse regenerabile de energie (RES-

H/C) – cu o focalizare pe renovarea clădirilor existente. 

Acest raport oferă o prezentare generală a activităților și rezultatelor ENTRANZE. Proiectul 

acoperă întreaga UE-28. Totuși, nu toate activitățile au fost derulate la același nivel de 

detaliere pentru toate statele membre (SM). Principalele țări-țintă (Austria, Bulgaria, 

Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Italia, România, Spania) reprezintă peste 

60% din fondul de clădiri al UE și toate regiunile climatice majore.  

Cercetarea s-a desfășurat de-a lungul mai multor ani și a acoperit următoarele aspecte:  

 Umplerea lacunelor de informații legate de fondul de clădiri al UE;  

 Analizarea comportamentului părților interesate și a acceptării de către acestea a 

diverselor tehnologii;  

 Identificarea configurațiilor tehnologice optime din punct de vedere al costurilor pentru 

activitățile de renovare;  

 Dezvoltarea de scenarii pentru evoluția cererii de energie a clădirilor până în 2030;  

 Derivarea de recomandări de politici pentru factorii de decizie de la nivel local, 

regional, național și european. 

Unul dintre elementele remarcabile ale ENTRANZE a fost procesul aprofundat de 

comunicare cu factorii de decizie prin stabilirea unor reuniuni de grupuri de politici și a unor 

dialoguri cu experți în toate țările-țintă.  

Principalele concluzii și recomandări ale proiectului sunt:  

 

 Sunt necesare ținte clare în materie de performanță energetică a fondului de clădiri 

până în 2050, pentru a se elabora pachete de politici orientate spre atingerea țintelor. 

Totuși, până acum, numai câteva țări au adoptat astfel de ținte.  

 Este necesar un set de instrumente pentru o abordare adecvată a grupurilor-țintă 

eterogene și a barierelor tehnologice specifice. Focalizarea pe un singur instrument 

nu este suficientă. 

 Deși o consolidare a măsurilor de reglementare este esențială, în același timp este 

nevoie de o focalizare mult mai accentuată pe conformitate. 

 Există o lipsă acută de date privind activitățile de renovare și performanța energetică 

a clădirilor. Este nevoie de un observator de date pentru clădiri, îndeosebi pentru 

monitorizarea impactului politicilor. 

                                                           
1
 Politici pentru consolidarea tranziției spre clădiri cu consum de energie aproape zero în UE-28, 

www.entranze.eu  

http://www.entranze.eu/
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 Directiva EPBD (reformată)2 a fost prima tentativă de a crea un cadru comparabil 

pentru statele membre ale UE; totuși, este necesară îmbunătățirea în continuare a 

legislației. 

 În special, un cadru îmbunătățit al EPBD ar trebui să clarifice că optimalitatea 

costurilor trebuie să reprezinte cerința minimă absolută pentru reglementările 

existente prevăzute de codurile clădirilor. Deși nivelurile de performanță energetică 

ale nZEB ar trebui să fie rentabile, acestea trebuie să fie, totuși, mai ambițioase decât 

nivelurile de performanță energetică optime din punct de vedere al costurilor. Astfel, o 

EPBD îmbunătățită trebuie să fie foarte precisă în a cere statelor membre să prezinte 

planuri pentru remedierea decalajului dintre nivelurile-țintă ale nZEB în 2020 și 

nivelurile optime din punct de vedere al costurilor prevăzute de actualele coduri ale 

clădirilor.  

 EPBD ar trebui să sporească treptat caracterul obligatoriu al cerințelor nZEB și pentru 

clădirile existente. Astfel, este necesară o definire clară a nZEB sau a renovării 

profunde. 

 Ar trebui să se îmbunătățească în continuare consecvența terminologică și 

sincronizarea între directive și procedurile de standardizare CEN.  

 

În final, cercetarea efectuată pe durata proiectului oferă factorilor de decizie un set valoros 

de instrumente și know-how-ul pentru folosirea eficace a acestuia, astfel încât factorii de 

decizie să poată îmbunătăți situația fondului de clădiri din UE prin atingerea obiectivelor pe 

termen lung legate de economiile de energie și reducerea emisiilor de CO2.  

Acest raport este o sursă neexhaustivă de informații privind rezultatele cercetării derulate în 
cadrul proiectului. Acesta oferă, în principal, sugestii și linii directoare legate de rezultatele 
proiectului. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul proiectului și în raportul „Politici pentru 
consolidarea tranziției spre nZEB: raport de sinteză și recomandări de politici ale proiectului 
ENTRANZE”3.  

Introducere 
 

Directiva EPBD reformată prevede că, începând cu 2019, toate clădirile noi ocupate sau 

deținute de autoritățile publice trebuie să fie clădiri cu consum de energie aproape zero 

(nZEB), iar până la sfârșitul lui 2020, toate clădirile noi trebuie să fie nZEB. Recunoscând 

diversitatea în materie de cultură a clădirilor și climă din întreaga Europă, EPBD nu prescrie 

o abordare uniformă pentru implementarea nZEB. Statele membre (SM) ar trebui să 

elaboreze foi de parcurs naționale specifice care să reflecte condițiile naționale, regionale 

sau locale. Deși este necesar să se îmbunătățească cerințele de performanță energetică 

pentru clădirile nou construite pentru a se atinge nivelurile de consum de energie aproape 

zero, este extrem de important și să se efectueze o renovare profundă a fondului de clădiri 

existent pentru a se ajunge la niveluri extrem de ambițioase, în concordanță cu politica 

energetică pe termen lung și cu obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice. EPBD cere 

statelor membre să stimuleze transformarea treptată a clădirilor renovate în clădiri cu 

consum de energie aproape zero, însă fără a oferi o definiție clară a renovării nZEB. 

                                                           
2
 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor 

(reformată). 
3
 Disponibil la http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario.  

http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario
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O concepere inteligentă a pachetelor de politici integrate va fi crucială pentru realizarea unor 

economii ambițioase de energie și reducerea emisiilor de CO2 în sectorul clădirilor. Astfel, 

obiectivul devine de a oferi date, analize și linii directoare pentru conceperea unor politici și 

foi de parcurs ambițioase și realiste pentru renovarea fondului de clădiri în vederea atingerii 

nivelurilor nZEB. 

Rezultatele finale ale proiectului ENTRANZE, care abordează cerințele și recomandările 

nZEB bazate pe o comunicare aprofundată cu factorii de decizie, experți și alte părți 

interesate, sunt acum disponibile în cadrul publicației de față. Scopul este de a evidenția 

seturile de politici inovatoare menite să sprijine nZEB și RES-H/C și derulate în mod integrat, 

eficace și eficient. Următoarele capitole vor conține, de asemenea, linii directoare valoroase 

despre cum se poate crea cadrul și condițiile favorabile unor măsuri de înaltă calitate pentru 

o renovare profundă. 

Partea I a raportului prezintă o imagine întrucâtva mai detaliată a fondului european de 

clădiri, a eficienței sale termice, a consumului de energie pentru încălzirea spațiilor, apă 

caldă, răcire, iluminat, cu o defalcare între diferitele sisteme de încălzire și apă caldă și 

vectorii energetici aplicați. De asemenea, este prezentată structura părților interesate, a 

investitorilor și a utilizatorilor, alături de preferințele și interesele acestora în privința 

aspectelor energetice legate de clădiri, precum și tendințele lor în acceptarea tehnologiilor 

nZEB. Toate aceste elemente alcătuiesc un fel de profil al diferiților actori. În sfârșit, politicile 

care stimulează tranziția spre nZEB ar trebui să se bazeze pe o abordare solidă de 

optimalitate a costurilor. S-a întreprins o analiză a acestei abordări pentru a identifica 

nivelurile optime din punct de vedere al costurilor pentru renovarea clădirilor rezidențiale și 

publice.  

Partea a II-a merge mai departe, evidențiind instrumentele și modelele dezvoltate pentru a 

sprijini factorii de decizie, prin umplerea lacunelor de date privind fondul de clădiri și oferirea 

unor parametri fiabili pentru o tranziție efectivă spre nZEB. Astfel, Instrumentul de date (Data 

Tool) conține o descriere aprofundată a caracteristicilor clădirilor și a sistemelor energetice 

aferente. Instrumentul de costuri (Cost Tool) analizează impactul unui număr mare de 

pachete de renovare pentru diverse tipuri specifice de clădiri în ceea ce privește costurile și 

cererea de energie primară. Este un instrument flexibil pentru derivarea curbelor costuri-

energie în vederea evaluării soluțiilor optime din punct de vedere al costurilor, ținând seama 

de zonele climatice specifice, diversele scenarii de prețuri ale energiei și generarea de 

energie din surse regenerabile. Instrumentul de scenarii online (Online Scenario Tool) oferă 

rezultate ale aplicării diferitelor seturi de pachete de politici naționale pentru renovarea 

clădirilor existente.  

Partea a III-a se axează pe analizarea politicilor și scenariile de politici pentru tranziția spre 

nZEB, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. O comparație inter-țări 

evidențiază, de asemenea, diversitatea cazurilor analizate și fundamentul comun pe care se 

poate elabora viitoarea legislație la nivelul UE.  

Partea a IV-a derivă recomandările de politici pentru țările-țintă, în general la nivel de stat 

membru, precum și pentru îmbunătățirea în continuare a cadrului de politici la nivelul UE.  

 



 
8 

 

  

 

PARTEA I Cartografia fondului de clădiri din UE – de la părțile 

interesate la soluții de renovare optime din punct de vedere al 

costurilor 

Statu-quo-ul și dinamica fondului de clădiri și ale sistemelor energetice 

aferente 
 

Pentru a putea implementa politici eficace în vederea tranziției spre nZEB, este esențial să 

existe informații și date fiabile și cuprinzătoare legate de sectorul clădirilor și consumul de 

energie din acest sector. După ani de cercetare și prin integrarea unor surse relevante 

precum Odyssee, BPIE Data Hub, Tabula, Eurostat și a altor studii și date naționale specifice 

fiecărei țări, putem contura o imagine destul de detaliată a fondului european de clădiri, a 

eficienței sale termice, a consumului de energie pentru încălzirea spațiilor, apă caldă, răcire, 

iluminat, cu o defalcare între diferitele sisteme de încălzire și apă caldă și vectorii energetici 

aplicați.  

Rezultatele acestor analize aprofundate ale dinamicii, activităților și provocărilor din sectorul 

clădirilor și ale consumului de energie aferent au fost utilizate pentru elaborarea unor 

fundamente și aporturi de date în vederea exercițiilor de modelare. 

După cum se știe, fondul de clădiri din UE este destul de eterogen. Totuși, scopul a fost de a 

acoperi întregul fond de clădiri, inclusiv diferitele tipuri de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Există, însă, lacune majore de date în unele dintre aceste sectoare, îndeosebi în ceea ce 

privește clădirile nerezidențiale. În plus, este posibil ca în unele țări datele să nu fie la fel de 

complete ca în altele. Situația actuală relevă existența următoarelor lacune în fluxurile de 

date esențiale pentru evaluarea economiilor potențiale și a eficacității politicilor și măsurilor 

naționale: 

 Datele legate de activitățile de renovare sunt slab reprezentate în statisticile oficiale 

ale statelor membre. De exemplu, este cazul ratei anuale a fondului/suprafeței 

renovat(e), alături de nivelul aferent de reabilitare (economii anuale preconizate, tipul 

de componente ale clădirilor renovate, vechimea clădirilor renovate etc.), acestea 

nefiind bine estimate. 

 Nivelul și calitatea datelor referitoare la clădirile nerezidențiale sunt semnificativ mai 

mici decât datele privind fondul rezidențial. Clădirile nerezidențiale reprezintă încă, în 

medie, 25% din fondul de clădiri, fiind o parte esențială a ecuației. Totuși, datele de 

bază, cum ar fi defalcarea fondului de clădiri în funcție de vechimea construcției sau 

de ramuri și coeficienții U aferenți, lipsesc în unele țări. 

 Datele privind sistemele de gestionare energetică a clădirilor (cum ar fi răspândirea 

contorizării inteligente și a dispozitivelor inteligente) sunt greu de colectat și nu 

dispunem de statistici cuprinzătoare referitoare la răspândirea lor.  

 Datele privind sistemele de încălzire și răcire a spațiilor sunt doar parțial acoperite 

într-o măsură acceptabilă. Există îndeosebi incertitudini și lacune de date referitoare 

la sistemele secundare de încălzire, utilizarea biomasei, în special pentru sobele 

unice, și răspândirea aerului condiționat în cadrul fondului de clădiri.  

În pofida acestor bariere și a surselor de date insuficiente, ENTRANZE s-a bazat pe toate 

sursele relevante existente pentru a colecta și prezenta date referitoare la fondul de clădiri 

din UE. Astfel, sunt disponibile date relevante care pot influența conceperea politicilor și se 
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pot trasa unele dintre principalele caracteristici ale situației actuale a fondului de clădiri. De 

exemplu, un element al tabloului este vârsta medie a clădirilor și ponderea clădirilor noi din 

fondul total (a se vedea figura 1). Este un bun indicator al eficienței medii a fondului de 

clădiri, dat fiind că cu cât este mai mare ponderea locuințelor recente, adică construite la 

standarde mai mari de eficiență, cu atât este mai mare performanța energetică a fondului. 

Figura 14 arată că până la 40% din locuințe au fost construite înainte de 1945 în Regatul Unit 

sau în Belgia. În majoritatea țărilor din UE, jumătate din fondul de clădiri rezidențiale a fost 

construit înainte de 1970, adică înainte de primele reglementări termice. Numai în câteva 

țări, fondul de locuințe recente, adică construite după anul 2000, are o pondere semnificativă 

(de ex. peste 30% în Cipru sau Irlanda). 

 

Figura 1 Fondul de clădiri din UE în funcție de vechime 

O altă informație care completează tabloul este tipul de locuințe, cu o variație semnificativă la 

nivelul UE. În Regatul Unit sau în Irlanda, predomină locuințele unifamiliale (peste 80%), în 

timp ce în Italia sau Estonia, clădirile de locuințe multifamiliale reprezintă peste 70% din 

fondul rezidențial. La nivelul UE, ponderea ambelor tipuri de locuințe este aproape egală, 

clădirile de locuințe multifamiliale reprezentând o medie de 47%.  

Răspândirea sistemelor de încălzire variază și ea în UE. Aproape întreg fondul de locuințe 

este încălzit prin sisteme centrale de încălzire în majoritatea țărilor, cu excepția țărilor din 

sudul Europei, unde încălzirea camerelor individuale este mai frecventă, dat fiind că clima 

este mai blândă (de ex. în Malta, Cipru și Croația). La nivelul UE, 78% din fond este încălzit 

prin sisteme colective sau centrale de încălzire, iar restul de 22% corespunde încălzirii 

camerelor individuale. 

                                                           
4
 Anul de bază pentru colectarea datelor este 2008. Aceasta datorită faptului că anul în care a fost compilată baza 

de date, 2008, s-a dovedit a fi ultimul an cu o fiabilitate ridicată a datelor, neafectat prea mult de criza economică. 
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Peste 75% din locuințe sunt încălzite cu gaz în Țările de Jos sau în Regatul Unit și cu păcură 

în Grecia. Alte țări au o distribuție mai echilibrată a locuințelor în funcție de energia utilizată 

pentru încălzirea spațiului. La nivelul UE, 26% din fondul de locuințe este încălzit prin rețele 

de termoficare, 23% cu gaz, 21% cu energie electrică, 18% cu păcură, 10% cu biomasă și 

2% cu cărbune. 

Cererea totală de energie per m² este eterogenă în rândul țărilor în sectorul rezidențial: de la 

69, respectiv 90 kWh/m² în Malta sau Portugalia, la aproape 294, respectiv 301 kWh/m² în 

Finlanda și Letonia, valori semnificativ mai mari decât media UE. Aceste diferențe se 

datorează parțial condițiilor climatice și parțial diferitelor niveluri de performanță energetică 

ale fondului de clădiri. 

Pe de altă parte, distribuția suprafețelor construite pe subsectoare de servicii este destul de 

omogenă între țări. Clădirile de birouri (inclusiv cele private și publice) reprezintă, în medie, 

un sfert din suprafețele construite nerezidențiale, alături de clădirile pentru comerț en-gros și 

cu amănuntul. 

Cât privește clădirile rezidențiale, consumul de energie per m² pentru servicii este, de 

asemenea, eterogen între țări: sub 200 kWh/m² în Bulgaria sau Danemarca și peste 500 

kWh/m² în Belgia, Italia sau Slovacia, consumul mediu la nivelul UE ajungând la 360 

kWh/m². 

Toate aceste elemente sunt luate în considerare la simularea impactului pe care unele 

măsuri de politici l-ar putea avea asupra consumului de energie, fiind incluse într-un 

instrument interactiv de mapare a datelor5. De asemenea, rapoartele6 care descriu succint 

fondul de clădiri și alte condiții-cadru (rata construcției de clădiri noi, documentarea 

activităților anterioare de renovare, coeficienții U, vechimea clădirilor, geometria, clasa de 

eficiență energetică, tipul de utilizare etc.) din fiecare țară-țintă sunt disponibile spre 

consultare pe site-ul ENTRANZE. 

Profilul părților interesate: comportament, preferințe și interese 

 

O imagine a fondului de clădiri din UE nu ar fi pe deplin completă fără a lua în calcul factorul 

uman. Această secțiune analizează structura părților interesate, a grupurilor de utilizatori și 

de investitori, precum și comportamentul, preferințele și interesele acestora în nouă țări-țintă. 

Preferințele se referă la în ce măsură sunt dispuși să investească în îmbunătățirea 

performanțelor energetice ale locuințelor lor prin renovare. Aceste tipare comportamentale 

sunt importante pentru elaborarea unor politici de succes, dat fiind că părțile interesate 

reacționează diferit la măsurile de politici și deoarece programele de economisire a energiei 

bazate pe comportament reprezintă următorul pas firesc în atingerea țintelor noastre de 

reducere a cererii energetice. Deși datele primare se referă la țările menționate mai sus, 

analiza barierelor și a criteriilor decizionale au indicat faptul că diferențele în materie de 

bariere și factori sunt, în multe cazuri, mai pronunțate între grupurile de proprietari de clădiri 

decât între țări. 

                                                           
5
 Mai multe informații despre acest instrument în capitolul următor și accesând 

http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool  
6
 http://www.entranze.eu/pub/pub-data  

http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool
http://www.entranze.eu/pub/pub-data
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Cercetarea noastră7 a arătat, de asemenea, că există unele diferențe între țări, precum și 

între tipurile de proprietari, în privința proceselor decizionale legate de măsurile de 

economisire a energiei vizând clădirile. Cartografierea proceselor decizionale ale părților 

interesate necesită o serie de factori interconectați, cum ar fi structura deținerii proprietății, 

tipurile de clădiri și nivelul de profesionalism cu care sunt gestionate clădirile. Cercetarea 

evidențiază, de asemenea, că există bariere și factori specifici părților interesate care joacă 

un rol semnificativ în procesul decizional.  

Barierele în calea renovării energetice luate în considerare variază de la considerații 

financiare până la probleme organizatorice. Coproprietatea asupra clădirilor de locuințe 

multifamiliale este un aspect care necesită mai multă atenție, deoarece măsurile luate până 

în prezent pentru a încuraja renovarea clădirilor s-au dovedit ineficace. Proprietarii sunt puși 

în situația de a trebui să ia decizii colective care îi pot afecta în diverse moduri. Înainte de a 

aborda problema lipsei stimulentelor, planurile de renovare energetică la scară largă ar trebui 

să abordeze problemele organizatorice, instituind o asistență tehnică și organizatorică pas cu 

pas asigurată de profesioniști externi și imparțiali. Bineînțeles, situația diferitelor tipuri de 

părți interesate create condiții diferite pentru procesul decizional, însă costurile generale 

inițiale mari și percepția unei perioade îndelungate de amortizare reprezintă bariere comune.  

S-a avut în vedere și o largă varietate de criterii pe care părțile interesate își fundamentează 

deciziile privind investițiile energetice. Studiile de caz specifice țărilor demonstrează că 

aproape toți proprietarii de clădiri prioritizează costurile inițiale în procesul lor decizional. 

Aceasta se datorează atât lipsei unei analize financiare fiabile și accesibile, cât și unor 

incertitudini reale legate de alți indicatori financiari pentru care nu există garanții. Pe de altă 

parte, economiile de costuri energetice și, mai mult, confortul sporit reprezintă factori 

determinanți majori pentru renovare în mai multe țări. Dacă se adaugă, însă, în ecuație și 

programele de sprijin guvernamental, există posibilitatea influențării într-o și mai mare 

măsură a tipului și a amplorii îmbunătățirilor energetice.  

Diferențele în structura deținerii proprietății sunt mult mai mari în cazul clădirilor de locuințe 

multifamiliale. Această varietate este indicată mai jos, evidențiindu-se faptul că, în unele țări, 

există o pondere predominantă a locuințelor ocupate de proprietari în clădirile de 

apartamente (Tabelul 1). În plus, structura procesului decizional în cadrul clădirilor de 

apartamente ocupate de proprietari variază în mod semnificativ. 

 

 Ponderea 
locuințelor 
ocupate de 

proprietari, % 
din clădirile 
de locuințe 

multifamiliale 
 

Tipul de 
deținere a 

proprietății 
8 

 
 

Majoritatea 
necesară pentru a 
lua decizii privind 

renovarea, % 
 

Alți factori care 
influențează renovarea 

 

Austria 23 Sistem unitar >50% din cotele părți, 
însă regulile minorității 

Fondul obligatoriu de 
renovare nu este, de obicei, 

suficient de mare. 
Împrumuturile comune 

                                                           
7
 O documentație despre acest subiect poate fi consultată și la: http://www.entranze.eu/pub/pub-policies  

8
 Sistemul unitar se referă la o clădire de apartamente nedivizată, în care proprietarii dețin cote-părți. Proprietatea 

în condominiu se referă la un sistem în care coproprietarii dețin locuințele lor și toți proprietarii dețin în comun 
părțile comune și terenul (Lujanen 2010). 

http://www.entranze.eu/pub/pub-policies
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implică o povară 
administrativă majoră. 

Bulgaria 90 Proprietate în 
condominiu / 

nereglementată 

>67% (din suprafață) Nu toate clădirile au o 
asociație de proprietari. 
Atunci când nu există o 
asociație de proprietari, 

fiecare proprietar are nevoie 
de un împrumut separat. 

Republica 
Cehă 

79 Proprietate în 
condominiu 

>75% din voturi De obicei, băncile cer ca toți 
proprietarii de apartamente 

să și ipotecheze 
apartamentele pentru a 

obține împrumutul. 
Germania 24 Proprietate în 

condominiu 
>50% din cotele părți Fond de renovare obligatoriu 

(1% din valoarea clădirii). 
Obținerea unui împrumut 

poate necesita o ipotecă din 
partea tuturor rezidenților. 

Finlanda 50 Companie de 
locuințe (similar 

sistemului unitar) 

>50% din cotele părți Compania de locuințe poate 
obține un împrumut de una 
singură, după ce majoritatea 
proprietarilor au convenit în 

acest sens. 
Franța 26 Proprietate în 

condominiu 
>50% din cotele părți Obținerea unui împrumut 

poate necesita o ipotecă din 
partea tuturor rezidenților. 

Italia 65 Proprietate în 
condominiu 

>50% din cotele-părți 
(pentru investițiile 

energetice) 

Oponenții pot întârzia 
punerea în aplicare a 

deciziilor, cu consecințe 
financiare semnificative. 

România 96 Proprietate în 
condominiu 

>67% Obținerea unui împrumut 
poate necesita o ipotecă din 
partea tuturor rezidenților. 

Spania 86 Proprietate în 
condominiu 

>50% din cotele părți Poate fi mai puțin pentru 
energia din surse regenerabile 

(1/3), însă cei care votează 
împotrivă nu pot fi trași la 

răspundere. Obținerea unui 
împrumut poate necesita o 
ipotecă din partea tuturor 

rezidenților. 

 

Tabelul 1 Ponderea locuințelor ocupate de proprietari în clădirile de locuințe multifamiliale și 

majoritatea necesară pentru luarea deciziilor 

 

Date fiind aceste discrepanțe în procesele decizionale, sunt sugerate posibile soluții pentru 

abordarea lor în etapa de elaborare a politicilor. De exemplu, este necesară implicarea 

proprietarilor-ocupanți și ar trebui să se elaboreze în continuare o legislație în acest sens. 

Însă pentru a îmbunătăți cu adevărat situația actuală, este nevoie de o combinație de 

scheme de consiliere bine concepute și de crearea unor rețele locale și regionale de furnizori 

calificați de servicii. De asemenea, consilierea publică ar trebui consolidată prin scheme de 
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finanțare public-privat care, momentan, pun probleme. În prezent, proprietarii nu iau în 

considerare investițiile în renovări datorită ratelor îndelungate de rentabilitate, fără garanții.  

Totuși, schemele de sprijin financiar reprezintă doar o parte a soluției, deoarece acestea 

trebuie combinate cu servicii de consiliere, asistență tehnică și certificarea furnizorilor pentru 

a se putea obține rezultate deosebit de bune. În plus, măsurile de politici ar trebui să profite 

de „ferestrele de oportunitate” precum schimbarea posesiunii, la sfârșitul unei locațiuni, sau 

atunci când se efectuează alte lucrări pe o proprietate. Alegerea momentului potrivit are o 

importanță majoră în planificarea renovărilor. 

Analiza optimalității costurilor pentru soluțiile de renovare în vederea atingerii 

standardelor nZEB 

 

Cercetarea derulată în cadrul proiectului include o analiză cuprinzătoare a nivelurilor de 

renovare optime din punct de vedere al costurilor pentru clădirile rezidențiale și din sectorul 

public. Pentru a fi în concordanță cu procesul UE de implementare a EPBD (Directiva 

2010/31/UE), cercetarea a adoptat un cadru de metodologie comparativă stabilit de Comisia 

Europeană pentru a calcula nivelurile optime din punct de vedere al costurilor pentru 

cerințele minime de performanță energetică.  

Pentru fiecare tip de clădire din diferitele țări, s-au stabilit și s-au evaluat în detaliu curbele 
costuri-energie (reprezentând costurile globale versus cererea (netă) de energie primară 
pentru o mare varietate de opțiuni de renovare), pe baza unei selecții de pachete de 
renovare menite să ducă la niveluri de optimalitate a costurilor și nZEB (acoperind atât 
măsurile de eficiență energetică, cât și energia din surse regenerabile). Unul dintre 
principalele rezultate ale acestei cercetări, Raportul privind calcularea curbelor costuri-
energie9, prezintă o evaluare a sensibilității curbei în funcție de principalele intrări de date 
economice și perioada de calculare. Raportul analizează posibilele ținte de cerere (netă) de 
energie primară legate de soluțiile de optimalitate a costurilor și nZEB. Dintr-o analiză 
aprofundată a tuturor cloud-urilor costuri-energie, s-au selectat soluții de renovare completă, 
adecvate pentru țintele de performanță energetică avute în vedere. 
 
Pentru a genera cloud-urile costuri-energie, s-au depus eforturi majore pentru a reuni toate 

datele necesare. Un număr important de experți naționali au contribuit la definirea 

caracteristicilor de referință ale clădirilor. Pentru fiecare dintre țările-țintă, s-a făcut o alegere 

tehnologică pentru anvelopa clădirii și sistemul clădirii, ținând seama de practicile de 

renovare larg răspândite. Pentru fiecare tehnologie luată în considerare, s-a creat o bază de 

date a costurilor10.  

S-a creat și o altă bază de date11, conținând toate datele tehno-economice ale tehnologiilor și 
ale variantelor de soluții de clădiri, incluzând o selecție de 20-30 de pachete de măsuri de 
eficiență energetică în funcție de calcularea optimalității costurilor. Aceste matrice energie-
costuri permit o comparație în ceea ce privește costurile inițiale de investiții și consumul (net) 
de energie primară ale celor mai adecvate pachete de măsuri de eficiență energetică pentru 
fiecare tip de climă și de clădire. Rezultatele calculelor de optimalitate a costurilor au fost 
utilizate pentru a defini nivelurile de renovare ușoară, moderată și profundă ca opțiuni de 

                                                           
9
http://www.entranze.eu/files/downloads/D3_3/131015_ENTRANZE_D33_Cost_Energy_Curves_Calculation_v18.

pdf  
10

 Instrumentul de costuri este accesibil la http://www.entranze.eu/tools/cost-tool  
11

 http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality  

http://www.entranze.eu/files/downloads/D3_3/131015_ENTRANZE_D33_Cost_Energy_Curves_Calculation_v18.pdf
http://www.entranze.eu/files/downloads/D3_3/131015_ENTRANZE_D33_Cost_Energy_Curves_Calculation_v18.pdf
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool
http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality
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renovare în elaborarea scenariilor pe bază de modele, în care renovarea profundă 
corespunde unui nivel aflat în zona energetică minimă (și care ar putea reprezenta 
standardul nZEB), renovarea moderată se află în zona de optimalitate a costurilor, iar 
renovarea ușoară reprezintă practica actuală. 
 
Astfel, pentru fiecare țară-țintă și tip de clădire, principalele rezultate constau în definirea 

posibilelor ținte de energie primară (netă) reprezentând soluții de (a) „optimalitate a 

costurilor” și (b) „nZEB” pentru renovarea clădirilor. Pe lângă aceste două ținte 

energie/costuri, s-au definit încă două niveluri (c și d) de renovare posibilă, acestea fiind 

exprimate ca procentaje fixe din reducerea de energie primară (netă) în raport cu nivelul 

elementar de renovare 12 cu praguri minime de performanță. Mai exact, au fost luate în 

considerare următoarele patru ținte: 

a) Costurile globale minime: posibila țintă de optimalitate a costurilor; 

b) Energia primară (netă) minimă: posibila țintă nZEB; 

c) 50% din reducerea de energie primară (netă) în raport cu nivelul elementar de 

renovare cu un prag de 100 kWh/(m2a); 

d) 75% din reducerea de energie primară (netă) în raport cu nivelul elementar de 

renovare cu un prag de 50 kWh/(m2a). 

Pentru fiecare țintă, s-a selectat o soluție de renovare completă, corespunzătoare unei 

variante de clădiri dintre toate cele calculate (cu alte cuvinte, unui punct din cloud-urile 

costuri/energie dezvoltate) ca în exemplul de mai jos.  

 

                                                           
12

 Nivelul elementar de renovare (BRL) corespunde adoptării unor măsuri de renovare numai din motive estetice, 
funcționale și de siguranță pentru aceleași componente ale clădirilor avute în vedere pentru pachetele de 
renovare. La BRL, vechile generatoare și sisteme sunt înlocuite cu componente de aceeași tehnologie și cu 
eficiența actualei stări a pieței. 
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Figura 2 Exemplu de cloud costuri/energie cu unele zone-țintă indicate 

În urma acestei analize, se pot identifica unele lecții foarte generale aferente tuturor țărilor și 

tuturor tipurilor de clădiri:  

În general, zona de costuri globale minime se caracterizează printr-un nivel mediu de 

eficiență pentru strategiile de anvelopare, probabil datorită unei contraponderi mai echilibrate 

între costurile inițiale ale investiției și economiile de energie. Curba costuri-energie este 

extrem de plată în zona de optimalitate a costurilor. Aceasta înseamnă că criteriile de 

optimalitate a costurilor ca atare impun doar un stimul moderat pentru creșterea cerințelor 

prevăzute de codurile clădirilor, dacă nu se selectează soluții din partea stângă a zonei de 

optimalitate a costurilor. Astfel, este extrem de important să se deplaseze cerințele spre 

partea stângă a zonei de optimalitate a costurilor pentru a avea un impact real asupra 

performanței energetice a clădirilor, fără sau cu costuri suplimentare foarte limitate. 

Pentru locuințele unifamiliale, este destul de evident că, și în zona de costuri globale minime, 

pătrunderea tehnologiilor energetice bazate pe surse regenerabile este mai eficace în zonele 

climatice mediteraneene (unde radiația solară este mai mare) decât în alte țări-țintă. O 

tendință similară se aplică și în cazul clădirilor de birouri, însă cu mai puține diferențe între 

sudul și nordul Europei. Aceasta se datorează unui rol mai relevant deținut de sistemele 

fotovoltaice în tipurile de clădiri caracterizate printr-un consum electric mai ridicat pentru 

sistemele auxiliare și ventilația mecanică. 

De asemenea, procentajele economiilor de energie primară netă pentru țintele de 

optimalitate a costurilor și nZEB sunt mai apropiate la clădirile rezidențiale comparativ cu 

clădirile de birouri și educaționale. Clădirile de locuințe multifamiliale indică un potențial mai 

mic de economisire a energiei față de locuințele unifamiliale, datorită limitelor geometrice (de 

ex. o suprafață de acoperiș disponibilă mai mică pentru sistemele solare comparativ cu 

suprafața construită totală, față de locuințele unifamiliale). 

În multe cazuri, costurile globale ale soluțiilor nZEB selectate (energie primară netă minimă) 

sunt mai mici și mai avantajoase decât costurile globale ale nivelurilor elementare 

corespunzătoare de renovare. În general, pentru clădirile selectate în zona de optimalitate a 

costurilor și în zona nZEB, costurile inițiale de investiție sunt mai mari comparativ cu 

nivelurile elementare de renovare. Aceasta înseamnă că clădirea cu costuri globale minime 

(pe o perioadă de 30 de ani) și economii de energie mai mari pentru investiția inițială joacă 

un rol fundamental13. 

Cercetarea dezvoltată în vederea îmbunătățirii metodologiei de optimalitate a costurilor este 

menită, de asemenea, să își aducă un aport la următoarea reformare a EPBD și să 

impulsioneze o mai mare inovare pe această temă. Acest subiect este aprofundat în 

continuare în partea a IV-a a studiului de față, care oferă o serie de îndrumări tuturor părților 

interesate.  

Partea a II-a Instrumente și modele 

În cadrul proiectului ENTRANZE, au fost dezvoltate mai multe baze de date și instrumente 

pentru a facilita accesul rapid, ușor și adaptat la indicatorii naționali și indicatorii internaționali 

comparativi. Bazele de date și instrumentele de modelare pot servi și drept o bază 

                                                           
13

 Pentru mai multe detalii despre metodologia de optimalitate a costurilor și rezultatele calculelor, a se vedea 
http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality.  

http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality
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cuprinzătoare pentru procesele decizionale ale factorilor de decizie și ale altor părți 

interesate.  

 

Astfel, au fost dezvoltate trei instrumente:  

 Instrumentul de date14: conține o descriere aprofundată a caracteristicilor clădirilor și 

a sistemelor energetice conexe din UE-28 și Serbia.  

 Instrumentul de costuri15: este un instrument puternic și flexibil care analizează 

impactul unui număr mare de pachete de renovare pentru diverse tipuri specifice de 

clădiri în ceea ce privește costurile și cererea de energie primară. 

 Instrumentul de scenarii online16: oferă rezultate ale scenariilor alternative de 

dezvoltare a fondului de clădiri și a cererii aferente de energie în UE-28 (+ Serbia) 

până în 2030.  

 

Instrumentul de date – Cartografierea fondului de clădiri din UE 
 

După cum s-a descris în prima parte a acestui raport, datele de fond necesare au fost 

dezvoltate, în mare măsură, pe baza studiilor existente și a anchetelor birourilor statistice. 

Tipologia la nivelul întregii UE include date pentru caracteristicile de construcție ale clădirilor 

și instalațiile din clădirile rezidențiale, care reprezintă o sursă valoroasă de date inițiale 

pentru extinderea generalizării și evaluarea energetică a fondului de clădiri. De exemplu, 

tipologia clădirilor și datele climatice au fost folosite pentru a derula analize și investigații 

detaliate ale nivelurilor de optimalitate a costurilor aferente tehnologiilor nZEB pentru clădiri. 

Poate funcția-cheie a acestui instrument a fost de a sprijini procesul de asistență a politicilor 

și rolul deținut de acesta în comunicarea rezultatelor către diversele părți interesate. În final, 

instrumentul conturează o imagine clară a fondului european de clădiri.  

                                                           
14

 Disponibil la http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool.  
15

 Disponibil la http://www.entranze.eu/tools/cost-tool.  
16

 Disponibil la http://www.entranze.eu/tools/scenario-results.  

http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool
http://www.entranze.eu/tools/cost-tool
http://www.entranze.eu/tools/scenario-results
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Figura 3 Instrumentul de date arătând consumul unitar total per m
2
 pentru clădiri 

 

Instrumentul de costuri – Definirea unui echilibru costuri/energie 

 

Această fișă tabelară permite evaluarea impactului politicilor aferente pachetelor de renovare 

asupra clădirilor existente, prin curbe costuri/energie și cloud-uri. Instrumentul se axează pe 

renovarea clădirilor și oferă o analiză comparativă exprimată sub forma unui grafic cu arii de 

puncte (cloud) al costurilor globale versus energia primară (netă) pentru diversele opțiuni de 

renovare. Acesta produce rezultate grafice și numerice. 

De asemenea, Instrumentul de costuri ține seama de diferite variabile în calcularea cloud-

ului costuri/energie pentru o clădire specifică în diverse contexte climatice. Aceste variabile 

merg de la alegerea intervalului de timp la integrarea diferitelor perspective economice și 

permit compararea energiei primare cu limitele minime ale cerințelor de performanță 

energetică în vigoare.  
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Instrumentul integrează, de asemenea, scenarii implicite de prețuri ale energiei pe perioada 

calculării și țări diferite luate în considerare pentru calcularea optimalității costurilor în cadrul 

proiectului. În plus, fișierele de seturi de date compilate sunt oferite conținând toate datele de 

intrare ale clădirilor de referință pentru diverse condiții climatice avute în vedere în calcularea 

optimalității costurilor. 

 

Figura 4 Instrumentul de costuri 

 

Instrumentul de scenarii online – de la concepere la implementare 

 

Acest instrument prezintă rezultatele scenariilor bazate pe modele referitoare la viitoarele 

îmbunătățiri ale performanței energetice și RES-H/C în fondul de clădiri din UE, evaluând, în 

același timp, costurile, cheltuielile și beneficiile aferente. Obiectivul general al elaborării 

scenariilor a fost de a analiza efectele diferitelor pachete de politici asupra procesului de 



 
19 

 

  

 

răspândire și a cererii de energie a clădirilor, ținând seama de barierele economice, tehnice, 

netehnice și instituționale și de efectele de rebound. Scenariile au fost dezvoltate până în 

anul 2030, cu un accent special pe anul 2020, în concordanță cu țintele stabilite de 

directivele EPBD (reformată), RED17 și EED18.  

Scenariile de politici naționale au fost definite în conformitate cu nevoile specifice, ideile și 

sugestiile factorilor de decizie și ale părților interesate incluse în procesele de discuții 

naționale, care au avut loc în fiecare etapă-cheie a proiectului în țările-țintă.  

Calculele aferente scenariilor au fost efectuate prin îmbinarea modelelor bine stabilite 

POLES19 și INVERT/EE-Lab20. Astfel, POLES a oferit proiecția datelor-cheie de intrare 

referitoare la sistemul energetic general, cum ar fi prețurile energiei la utilizatorii finali și mixul 

energetic, pentru a deriva energia primară medie și factorii de emisie ai generării de energie 

în fiecare țară (respectiv, tep/kWh și gCO2/kWh). Modelul Invert/EE-Lab a fost folosit pentru 

a deriva scenarii pentru încălzirea spațiilor, apă caldă, răcire și iluminat și scenarii ale cererii 

de energie și ale mixului tehnologic corespunzător.  

 

Figura 5 Instrumentul de scenarii online 

                                                           
17

 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. 
18

 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE. 
19

 Modelul POLES oferă un sistem complet de simulare a cererii și ofertei energetice mondiale, putând fi folosit 
pentru analiza economică pe termen lung a piețelor energiei, investițiile din sectorul energiei sau impacturile 
sectoriale ale strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice. Modelul este determinat de doi parametri 
macroeconomici ca date de intrare (PIB-ul regional și creșterea populației) și oferă previziuni pentru balanțele 
energetice regionale și sectoriale, prețurile energiei și indicatorii energetici și economici-cheie. 
20

 Modelul INVERT/EE-Lab a fost folosit în mai multe proiecte europene și naționale pentru analiza scenariilor 
aferente sectorului RES-H/C în diverse țări ale UE. Modelul se bazează pe o descriere detaliată dezagregată a 
fondului de clădiri și a sistemelor conexe de încălzire, răcire și apă caldă. 
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Partea a III-a Analiza politicilor: statu-quo și scenarii 

Punctul de plecare pentru derivarea recomandărilor a fost o analiză aprofundată a statu-quo-

ului politicilor de eficiență energetică din sectorul clădirilor și, în special, a implementării 

conexe a EPBD, RED și EED în diferitele state membre. S-a pus un accent special pe 

planurile naționale nZEB în conformitate cu articolul 9 din EPBD. Aceasta a dus la un raport 

cuprinzător intitulat „Prezentare generală a politicilor și programelor în materie de clădiri din 

UE-27 și analiză încrucișată a planurilor nZEB ale statelor membre”21. 

Unul dintre principalele obiective ale ENTRANZE a fost de a elabora pachete de politici 

pentru țările-țintă. Aceste pachete au fost create în cadrul grupurilor de politici22 și au fost 

analizate în scenarii derivate din modelul Invert/EE-Lab. Rezultatele au fost transmise 

grupurilor de politici, fiind apoi revizuite în concordanță cu discuțiile. Scenariile rezultate și 

discuțiile aferente au reprezentat un element-cheie pentru derivarea recomandărilor.  

În următoarele secțiuni sunt rezumate planurile nZEB ale statelor membre, urmate de o 

prezentare generală a rezultatelor scenariilor și a recomandărilor derivate pentru țările-țintă, 

pentru ca în final să fie descrise rezultatele scenariilor pentru UE-28.  

Planurile nZEB: definiții și instrumente  

Abordările în definirea țintelor nZEB (și anume, ținta intermediară până în 2015 și ținta pentru 

2020) variază semnificativ de la un plan național la altul. Unele state membre ale UE 

definesc nZEB în termeni de cerințe minime de performanță energetică (de ex. Regiunea 

Bruxelles-Belgia, Cipru și Danemarca), iar alte state membre au decis să stabilească cerințe 

pe baza etichetelor energetice (de ex. Bulgaria, Lituania, Republica Cehă). În unele cazuri, 

definițiile naționale ale nZEB includ cerințe minime suplimentare pentru ponderea energiei 

din surse regenerabile (de ex. Bulgaria, Franța și Cipru), iar în câteva țări ținta nZEB este 

definită ca cerința minimă privind emisiile de carbon ale clădirii (de ex. în Regatul Unit și 

Irlanda, cea din urmă având doi indicatori, unul pentru emisiile de carbon, iar altul pentru 

consumul de energie). De asemenea, în mai multe planuri naționale, țintele nZEB se 

bazează pe sau sunt comparate cu nivelurile de optimalitate a costurilor rezultate din 

implementarea articolului 3 al EPBD reformate.  

Un rezumat al calculării optimalității costurilor și al abordărilor nZEB în țările-țintă ale 

ENTRANZE este oferit în capitolul 5 al raportului ENTRANZE „Politici pentru consolidarea 

tranziției spre nZEB: raport de sinteză și recomandări de politici ale proiectului ENTRANZE”. 

14 state membre își publicaseră planurile naționale până în octombrie 2013 și doar 12 state 

membre au făcut acest lucru în limba engleză23. Aceste planuri au fost evaluate în 

conformitate cu politicile și instrumentele. Toate statele membre includ în planurile lor 

naționale nZEB măsuri pentru sprijinirea renovării fondului de clădiri existent. Măsurile 

variază de la o țară la alta și includ una sau mai multe măsuri de reglementare, economice 

                                                           
21

 Disponibil la http://www.entranze.eu/pub/pub-policies.  
22

 Au fost instituite „grupuri de politici” în toate țările-țintă. Acestea au fost alcătuite din factori de decizie politică și 
experți relevanți. Membrii grupurilor s-au întâlnit periodic și au contribuit la toate fazele proiectului, îndeosebi la 
seturile de politici și recomandări. 
23

 Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Suedia și 
Regatul Unit. 

http://www.entranze.eu/pub/pub-policies
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(și financiare), certificate de performanță energetică (CPE), informare și consiliere, educație 

și instruire sau măsuri demonstrative. Pentru a îmbogăți și structura discuția despre 

instrumentele de politici, ENTRANZE a oferit un set de instrumente de politici și a descris 

diversele tipuri de instrumente, alături de principalele lor caracteristici (a se vedea capitolul 5 

din „Politici pentru consolidarea tranziției spre nZEB: raport de sinteză și recomandări de 

politici ale proiectului ENTRANZE”).  

Instrumentele și măsurile incluse în planurile naționale nu se axează, în mare parte, pe 

nZEB, ci pe eficiența energetică în sectorul clădirilor în general. Majoritatea acestor măsuri 

vor fi pași rezonabili în direcția mai multor nZEB în viitor. Totuși, până în octombrie 2013, 

numai trei din 12 state membre au raportat măsuri și activități adecvate pentru creșterea 

performanței energetice a clădirilor în direcția atingerii standardului nZEB (Belgia, Țările de 

Jos și Germania). Pentru majoritatea planurilor evaluate, măsurile indicate nu vor fi nici pe 

departe suficiente pentru a spori în mod semnificativ numărul clădirilor nZEB. Unele 

instrumente ar putea crea chiar efecte de blocaj care să împiedice transformarea clădirilor în 

direcția nZEB. Aceasta se poate întâmpla dacă renovarea clădirilor este sprijinită fără a 

exista o cerință clară de îndeplinire a unor standarde energetice ridicate.  

Rezultatele complete și mai detaliate sunt prezentate în rapoartele ENTRANZE “Direcții de 

politici pentru reducerea cererii de energie și a emisiilor de carbon ale fondului de clădiri din 

UE până în 2030”24 și „Politici pentru consolidarea tranziției spre nZEB: raport de sinteză și 

recomandări de politici ale proiectului ENTRANZE”. 

Rezultatele scenariilor pentru țările-țintă 

Următoarele pagini sintetizează principalele rezultate și recomandări pentru fiecare țară-țintă. 

Rezultatele și recomandările de politici de mai jos au fost derivate din exercițiile de modelare 

desfășurate în cadrul ENTRANZE, având în vedere aporturile de date ale instrumentelor deja 

menționate, discuțiile din cadrul grupurilor de politici și dialogurile cu experții.  

Descrierea rezultatelor la nivel de țară de mai jos arată că seturile de politici alese de țările-

țintă ale ENTRANZE diferă, în mare măsură, în funcție de nevoile specifice ale țărilor și 

actualul lor cadru politic. Pentru fiecare țară-țintă au fost dezvoltate câte trei seturi de politici 

specifice. Primul scenariu de politici reflectă, mai mult sau mai puțin, un scenariu business-

as-usual, cu implementarea cadrului de politici existent. Al doilea și al treilea scenariu includ 

o implementare mai inovatoare și mai ambițioasă a politicilor care să ducă la o reducere mai 

accentuată a cererii de energie, la o pondere mai mare a renovării profunde („nZEB”)25 și la o 

reducere mai rapidă a emisiilor de CO2 datorită unei mai mari răspândiri a tehnologiilor RES-

H. Cele trei seturi de politici au fost derivate pe baza unor sugestii foarte concrete de politici 

și a discuțiilor cu părțile interesate, însă acestea nu trebuie, în niciun caz, să fie înțelese ca 

reprezentând nivelul maxim posibil de ambiție. Instrumente din diverse categorii au fost 

investigate în diferitele scenarii. Multe țări au inclus informarea și/sau coaching-ul 

proprietarilor de clădiri în seturile lor de politici. În multe cazuri, au fost selectate, de 

asemenea, înăsprirea codurilor clădirilor și îmbunătățirea sprijinului financiar. Unele exemple 

de instrumente inovatoare selectate pentru analiza bazată pe modele sunt: 

                                                           
24

 Disponibil la http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario.  
25

 Termenul de renovare „nZEB” nu este încă definit în mod clar și inechivoc. În „Prezentare generală a politicilor 
și programelor în materie de clădiri din UE-27 și analiză încrucișată a planurilor nZEB ale statelor membre”, se 
propune o abordare cu diferite niveluri de renovare „nZEB”. În cadrul ENTRANZE, am urmat această idee, ținând 
seama de rezultatele calculelor de optimalitate a costurilor pentru definirea diferitelor niveluri de renovare, inclusiv 
unul mai ambițios, care ar putea fi numit renovare „nZEB”.  

http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario


 
22 

 

  

 

 

 Un impozit pe proprietate dependent de eficiența energetică (AT) 

 Taxarea energetică și/sau a CO2 (FI, FR) 

 Renovarea obligatorie în cazul tranzacțiilor imobiliare, obligația de renovare 

energetică (FR, ES) 

 Implementarea unor măsuri de asigurare a aplicării și de conformitate (DE) 

 Obligații de utilizare a RES (DE, IT) 

 
Se poate observa că au fost selectate diferite tipuri de instrumente pentru aprofundarea 

analizelor. Instrumentele axate pe informarea și coaching-ul proprietarilor de clădiri într-o 

nouă dimensiune sunt printre cele mai frecvente avute în vedere. Instrumentele de 

reglementare luate în considerare pentru recomandări sunt, pe lângă înăsprirea codurilor 

clădirilor (ES), instrumentele de implementare a renovărilor obligatorii (ES, FR). 

Instrumentele economice menționate se bazează pe fiscalitate, precum și pe subvenții și 

împrumuturi în condiții preferențiale. Printre instrumentele fiscale, se numără creșterea taxei 

energetice sau implementarea unei taxe pe CO2 (FR), precum și deduceri fiscale (IT). Un alt 

grup important de instrumente este reprezentat de instrumentele transversale. Printre 

exemple se numără introducerea unei scheme pentru renovarea nZEB a clădirilor publice 

(RO) și implementarea unui dialog pe termen lung între părțile interesate relevante (CZ). 

Recomandările aplicabile tuturor statelor membre sunt prezentate mai în detaliu în 

următoarele pagini. 

Se poate observa că reducerea maximă a cererii finale de energie atinsă în setul de politici 

mai ambițioase 3 în 2030 comparativ cu 2008 este de circa o treime. În majoritatea țărilor, 

ambițiile moderate duc numai la economii de energie de sub 23% între 2008 și 2030, în patru 

din cinci țări-țintă fiind chiar de sub 15%. Sunt necesare instrumente ambițioase, cum sunt 

cele alese de obicei în setul de politici 3, pentru a se realiza reduceri semnificative ale cererii 

finale de energie în sectorul clădirilor. Totuși, dat fiind că pentru unele țări nu sunt disponibile 

ținte clare ale politicilor, nu este clar dacă setul de politici 3 poate duce la atingerea unor ținte 

ambițioase pe termen lung. Mai degrabă, cel puțin pentru unele țări, considerăm chiar și 

setul de politici 3 ca fiind insuficient. 

Austria  
 

Toate cele nouă state federale din Austria, care dețin principala responsabilitate pentru 

codurile clădirilor și RES-H, au implementat programe de sprijin substanțiale, în mare parte 

financiare, pentru construcția clădirilor rezidențiale. În cadrul acestor programe, aplicarea 

unor criterii de eficiență energetică a sporit în ultimii ani. În plus, eforturile de armonizare a 

codurilor clădirilor au dus la unele progrese și la un acord comun cu privire la planul național 

de acțiune nZEB. Totuși, în pofida acestor eforturi și creșterii substanțiale a RES-H în unele 

regiuni, activitățile de renovare a clădirilor rămân la un nivel moderat de ani buni.  

Grupul de politici austriac a decis să analizeze impactul potențial al pachetelor de politici 

inovatoare, în principal pe baza următoarelor elemente, pe lângă cele deja existente:  

 Un impozit pe proprietate dependent de eficiența energetică a clădirilor; 

 Un coaching mai intens al proprietarilor de clădiri înainte și pe durata reabilitării 

termice a clădirilor; 
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 O finanțare inovatoare a reabilitării termice a clădirilor prin introducerea unor fonduri 

publice-private menite să ofere sprijin financiar pentru renovarea clădirilor la rate 

scăzute ale dobânzilor. Parțial, veniturile fiscale sporite rezultate din impozitul pe 

proprietate ar putea fi utilizate și ca o sursă a unor astfel de fonduri. 

S-au elaborat trei scenarii bazate pe modele: (1) un scenariu business-as-usual (BAU) în 

care actualele scheme rămân constante, (2) un scenariu cu o nouă abordare de politici 

descrisă mai jos, însă cu o intensitate redusă și (3) și o nouă abordare de politici cu o 

intensitate mai mare a politicilor.  

Figura 6 arată rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE. În timp ce scenariul 

BAU duce la o reducere cu circa 20% -24% a cererii finale de energie și de aproape 25% -

30% a cererii de energie furnizată (în condițiile unor prețuri moderate și ridicate ale energiei) 

între 2008 și 2030, măsurile adiționale din scenariul 2 determină numai o reducere 

suplimentară extrem de moderată a cererii de energie. Astfel, noile politici ca atare nu 

garantează progrese substanțiale. Acestea trebuie concepute și implementate într-un mod 

ambițios. Al treilea scenariu indică o creștere semnificativă a activităților de renovare și a 

performanței energetice conexe. Totuși, trebuie să se țină cont de faptul că introducerea unui 

impozit pe proprietate dependent de eficiența energetică a clădirilor ar necesita un registru 

exhaustiv al clădirilor și un registru aferent al certificatelor de performanță energetică. Prin 

urmare, activitățile corespunzătoare trebuie consolidate. De asemenea, trebuie să lucreze 

mai mult și să se continue elaborarea coaching-ului pentru activitățile de renovare a 

clădirilor. Proiectele-pilot aferente ar trebui intensificate. Trebuie să se investigheze mai 

concret opțiunile de introducere a finanțării pentru necesitățile de renovare a clădirilor. Deși 

codurile clădirilor și cadrul de reglementare nu au reprezentat un punct focal al activității de 

elaborare a scenariilor, comparația cu alte țări a arătat faptul că definiția austriacă a nZEB nu 

se află în prima linie a standardului european. Prin urmare, ar fi necesare măsuri de 

reglementare mai stricte pentru atingerea țintelor ambițioase pe termen lung în materie de 

politică climatică și energetică.  

 

Figura 6 Cererea de energie a clădirilor din Austria pentru încălzirea spațiilor și a apei - preț 

ridicat Sursa: ENTRANZE 
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Bulgaria 

 

Fondul de clădiri din Bulgaria are un consum foarte înalt de energie pentru încălzire, dar și 

pentru răcire în ultimii ani. Primele inițiative legislative pentru conservarea energiei calorice 

au fost introduse în 1961, acestea fiind consolidate pentru blocurile de locuințe în 1979 și 

ulterior pentru toate categoriile de clădiri în 1987, 1999, 2004 și 2009. Aprobarea oficială a 

definiției naționale pentru nZEB și suplimentarea cerințelor de eficiență energetică pentru 

noile clădiri și în cazul renovării majore sunt așteptate până la sfârșitul lui 2014. Stimulentele 

economice pentru sprijinirea politicii naționale de eficiență energetică și utilizarea RES în 

sectorul clădirilor au fost limitate până acum, în principal, la clădirile publice și la blocurile de 

apartamente multifamiliale. Legislația actuală nu abordează barierele legate de renovarea 

clădirilor de condominii.  

Principalele chestiuni discutate cu ocazia reuniunilor grupului de politici au fost problemele 

procesului de renovare (cum ar fi calitatea lucrărilor de renovare) și importanța introducerii 

unor practici și principii de proiectare ecologică a clădirilor în legislația națională. Chestiunile 

legate de sprijinul și stimulentele financiare pentru renovarea clădirilor au fost și ele 

evidențiate, reprezentând un factor critic pentru accelerarea ratei de reabilitare a fondului de 

clădiri existent. Principalele teme ale seturilor de politici au fost fondul de clădiri existent și 

cum se poate asigura o bună calitate și cantitate a clădirilor renovate.  

Grupul de politici ENTRANZE din Bulgaria a elaborat următoarele principii de politici propuse 

pentru politica națională în sectorul clădirilor: 

 Introducerea unor coduri ale clădirilor cu cerințe mai stricte privind 

caracteristicile de performanță energetică și utilizarea RES într-o etapă, în 2015, 

sau în două etape – în 2015 și în 2020.  

 Asigurarea sprijinului financiar – utilizarea fondurilor disponibile la nivel local și 

național și la nivelul UE, alături de mobilizarea unor inițiative de parteneriate 

public-privat (ESCO și altele), împrumuturi în condiții preferențiale și măsuri 

suplimentare de reduceri fiscale. Dat fiind că guvernul bulgar a decis 

implementarea unei scheme de certificate albe și acest lucru este prevăzut în 

proiectul de lege privind energia, implementarea efectivă a sistemului de obligații 

în materie de economii energetice pentru furnizorii de energie a fost considerată 

și ea un factor financiar important și un stimulent. Certificatele albe pentru 

măsurile din sectorul clădirilor ar putea aduce resurse financiare adiționale pentru 

renovarea fondului de clădiri existent. 

 Consolidarea capacităților și instruirea profesioniștilor au fost propuse, de 

asemenea, pentru a garanta calitatea procesului de construcție și a instalațiilor și 

pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor. 

 Campaniile de informare și conștientizare sunt și ele importante pentru a 

depăși multe bariere de piață pentru unele tehnologii moderne și avansate și 

pentru a asigura buna calitate a lucrărilor de renovare.  

Figura 7 arată rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE pentru Bulgaria. 

Comparativ cu scenariul de politici existente (PolSet1), scenariul de „politici pe termen 
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mediu” (PolSet2) și de „politici în două etape+” (PolSet3) indică rezultate bune pentru 

perioada până în 2030. Se așteaptă să se folosească mai puțină electricitate pentru încălzire 

și apă caldă menajeră (DHW), pe măsura ce va crește ponderea gazului natural, a energiei 

solare termice și a energiei calorice ambientale. Scenariile prevăd investiții între 6 și 14 

miliarde EUR în sectorul clădirilor pentru perioada până în 2030. 

Recomandările de politici pentru Bulgaria includ introducerea unor coduri ale clădirilor cu 

cerințe mai stricte pentru caracteristicile de performanță energetică și utilizarea RES pentru 

clădirile noi și în cazul renovărilor majore. Acestea ar trebui implementate în două etape, în 

2015 și în 2020. Sprijinul financiar din partea fondurilor UE este limitat, astfel că trebuie 

mobilizate resurse suplimentare – fonduri naționale, resurse private (prin parteneriate public-

privat) și resurse bancare (împrumuturi în condiții preferențiale), iar reducerile fiscale 

reprezintă o opțiune aplicabilă care aduce deja unele rezultate. Instrumentele importante de 

politici se referă la asigurarea calității renovării și la campanii de informare și conștientizare 

orientate spre părțile interesate relevante. 

 

Figura 7 Rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE 

Republica Cehă 
 

În Republica Cehă, cerințele de eficiență energetică ale clădirilor sunt revizuite de la 

introducerea lor la sfârșitul anilor ´60. În paralel cu implementarea EPBD reformate în 

legislația națională, consolidarea standardelor minime ale clădirilor s-a făcut în cadrul 

actualizărilor aduse legii privind eficiența energetică, precum și prin reglementările adoptate 

în 2013. Introducerea cerințelor nZEB a fost parte a acestei actualizări. Se așteaptă noi 

actualizări după dobândirea experienței relevante în legislația națională. 

Au fost elaborate următoarele concluzii esențiale:  

Coerența rezultatelor detaliate ale modelelor cu Planul național de acțiune pentru 

eficiența energetică26 și cu Politica energetică de stat27 în termeni de date de intrare 

                                                           
26

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/neep_en.htm 
27

 O actualizare a Politicii energetice de stat este pregătită în 2014. 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/neep_en.htm
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utilizate pentru modelare și rezultate validate privind consumul în ultimii ani, din 2008, sunt 

importante pentru continuarea proceselor de elaborare a politicilor. Scenariile modelate 

reflectă bine acest punct. 

Deși menținerea actualului sistem de scheme de sprijin pentru o gamă largă de tipuri de 

clădiri și menținerea volumului finanțării (scenariul 2) pot duce la îndeplinirea cerințelor EED, 

pot fi realizate economii mai mari și se poate ajunge la o eficiență energetică mai ridicată prin 

implementarea unei abordări mai ambițioase (scenariul 3), implementându-se mai devreme 

standardul nZEB. O astfel de accelerare ar fi fezabilă deoarece cerințele legislative naționale 

referitoare la nZEB nu sunt atât de stricte, în prezent, în țară. Figura 8 arată evoluția cererii 

finale de energie în Republica Cehă în funcție de vectorii energetici, în legătură cu diferitele 

scenarii de politici definite. Cele trei seturi de politici se referă la asigurarea cadrului de 

reglementare elementar fără implicarea schemelor de sprijin (scenariul 1), “business-as-

usual” care ține cont de schemele de sprijin existente menținute la aceeași intensitate 

(scenariul 2), iar al treilea set de politici (scenariul 3) presupune cerințe obligatorii28 privind 

clădirile cu consum de energie aproape zero (nZEB) deja în 2014, pe lângă elementele 

scenariului precedent. Scăderea necesității de gaz natural și cărbune este vizibilă, la fel și 

creșterea ponderii energiei ambientale (adică din surse regenerabile). Seturile de politici 

reflectă, în principal, programele de subvenții directe, dat fiind că acestea sunt deja o tradiție 

și există un sistem dezvoltat în țară. 

 

Figura 8 Rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE 

 

Diferențele menționate mai sus ale rezultatelor scenariilor conduc la două recomandări 

principale: 

• Trebuie să se pună accentul pe sporirea renovărilor fondului de clădiri existent 

pentru a-i crește intensitatea și pe sprijinirea soluțiilor complexe. 

• Revizuirea cerințelor privind clădirile cu consum de energie aproape zero, dat 

fiind că efectul lor asupra performanței energetice (comparativ cu cerințele 
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 Legea privind gestionarea energiei 406/2000 col. și Regulamentul 78/2013 privind performanța energetică a 
clădirilor. 
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actuale ale clădirilor) este destul de redus, iar nivelul nZEB nu este îndeajuns de 

ambițios. S-ar impune o întărire a cerințelor privind nZEB.  

De asemenea, o conștientizare continuă prin campanii de informare în rândul publicului larg 

și al experților va ajuta la sprijinirea cererii pentru a determina soluții eficiente energetic și 

calitate. Ar trebui extinsă metoda contractelor de performanță energetică pentru măsuri de 

eficiență energetică. În plus, trebuie să se instituie un sistem de colectare a datelor (de ex. 

din certificatele de performanță energetică). 

Finlanda 

 

Finlanda a fost una dintre primele țări care a introdus standarde energetice stricte în codul 

clădirilor din 1976, cu mai multe revizuiri în deceniile care au urmat. Cea mai recentă 

revizuire a fost introducerea unor standarde specifice de eficiență energetică pentru clădirile 

care fac obiectul renovării, în 2013. De aceea, factorii de decizie ar vrea mai întâi să testeze 

efectele acestei reglementări înainte de a introduce noi instrumente de reglementare. 

Totuși, grupul de politici ENTRANZE din Finlanda a fost dornic să evalueze două idei noi: 

 O abordare specifică pe grupuri-țintă, în care sunt implementate instrumente 

separate pentru locuințele unifamiliale (majoritatea în afara sistemului de 

termoficare) și clădirile de locuințe multifamiliale și alte clădiri mai mari 

(majoritatea deservite de sistemul de termoficare). Proprietarii de locuințe 

unifamiliale primesc sprijin pentru schimbarea sistemului lor de încălzire, de la un 

sistem pe bază de energie electrică și păcură la un sistem bazat pe pompe de 

căldură sau biomasă, mai rentabil. Clădirile multifamiliale primesc o consiliere 

adaptată când se apropie de vârsta unor renovări majore. Ambelor grupuri li se 

oferă o finanțare privată cu perioade de împrumut care corespund duratei de viață 

a componentelor de clădiri renovate. Se folosesc achizițiile tehnologice pentru a 

reduce costul anumitor măsuri. 

 Cealaltă idee evaluată a fost o taxă pe combustibilii fosili, termoficare și 

electricitate, care crește prețul plătit de consumatori cu 50%. Instrumentele 

economice sunt populare în Finlanda și s-a considerat că este interesant de văzut 

ce pot aduce, în principiu, cu un scenariu extrem.  

Figura 9 arată rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE. Comparativ cu 

scenariul de politici existente (PolSet1), scenariul specific pe grupuri-țintă (PolSet2) indică 

rezultate bune. Se reduce cererea de energie, iar o mare parte a energiei achiziționate este 

înlocuită cu energie ambientală, adică cu energie provenită din sol și aer prin pompe de 

căldură. Totuși, acest lucru presupune ca achizițiile tehnologice să dezvolte soluții rentabile 

pentru locuințele unifamiliale care nu dispun de o încălzire centrală. Și în scenariul 3 se 

reduce cererea de energie, însă nu este fezabil în practică și ar putea duce la probleme 

sociale. În plus, rezultatele acestui scenariu necesită și măsuri suplimentare pentru a 

restrânge utilizarea biomasei în zonele urbane, care poate cauza o poluare locală a aerului. 
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Figura 9 Rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE 

Exercițiul elaborării scenariilor a fost util în a arăta care sunt măsurile suplimentare de care 

este nevoie pentru a ajunge la rezultatele dorite ale politicilor, cum ar fi achizițiile 

tehnologice pentru a reduce costurile soluțiilor. Acesta a evidențiat, de asemenea, 

importanța fondurilor pentru renovare, ținând seama de viitoarele nevoi de renovare. 

 

Franța 

 
În pofida celor cinci actualizări ale codului clădirilor din 1974 pentru construcțiile noi și a 
faptului că ultimul cod al clădirilor implementat (RT2012) este unul dintre cele mai stricte din 
UE29, consumul energetic specific per m² și gradele-zile în clădirile din Franța rămân 
semnificativ mai mari decât în alte țări ale UE. Într-adevăr, clădirile construite înainte de 
primele reglementări încă reprezintă astăzi 64% din fondul de clădiri. S-au pus în aplicare 
multe stimulente economice pentru renovarea clădirilor, cum ar fi subvențiile sau creditele 
fiscale, însă rata de renovare rămâne foarte scăzută. Drept urmare, scenariile au luat în 
considerare, în principal, măsuri vizând clădirile existente. Pe lângă un scenariu BAU 
incluzând măsurile existente până la sfârșitul lui 2012, au fost avute în vedere și două 
scenarii cu măsuri suplimentare30:  
 

 Implementarea unei taxe energetice sau pe CO2 progresive ajungând la 100 €/t 
CO2 (scenariul de taxă energetică/pe CO2), cu realocarea veniturilor din taxă cu 
precădere pentru gospodăriile cu venituri mici, pentru a oferi resurse 
suplimentare pentru subvenționarea instrumentelor de eficiență energetică, 
reducerea sărăciei energetice și sporirea rentabilității investițiilor.  

 O reabilitare termică obligatorie a celor mai puțin eficiente clădiri de locuințe cu 
ocazia tranzacțiilor imobiliare și a transformărilor majore (atunci când este fezabil 
economic) (scenariul proactiv). 

                                                           
29

 Limită de 50 kWh/m
2
 de energie primară (kWhep) din ianuarie 2013 pentru toate locuințele noi și pentru 5 

utilizări finale - încălzirea spațiilor și a apei, aer condiționat, iluminat și sisteme auxiliare (ventilație, pompe). Odată 
cu noua actualizare din 2020, toate clădirile noi vor trebui să fie pozitive energetic (consum sub 0 kWhep/m

2
 sau 

12 kWhep/m² pentru încălzire). 
30

 Atât scenariul de taxă energetică/pe CO2, cât și scenariul proactiv includ un efort sporit de informare a 
gospodăriilor. 
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Figura 10 arată rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE. Se așteaptă ca 
cererea de energie pentru încălzirea spațiilor și a apei să scadă cu până la 32% în 2030, 
comparativ cu nivelul din 2008, în scenariul proactiv. Scenariul de taxă energetică/pe 
CO2 ar permite o reducere intermediară de 20%31. Dat fiind că scenariul proactiv 
implementează măsuri mai stricte pentru clădirile existente, dinamica renovărilor este 
semnificativ mai mare: în 2030, circa 30% din fondul de clădiri ar fi renovat, cu o pondere 
ridicată a renovărilor profunde.  
 
Următoarele recomandări au fost derivate din aceste rezultate. Renovările obligatorii 
(atunci când sunt fezabile economic) reprezintă o măsură eficace de stimulare a 
renovărilor pentru clădirile de locuințe prost izolate32. Coaching-ul reprezintă o măsură-
cheie pentru stimularea activităților de renovare. Acesta ar trebui să vizeze mai mulți 
actori pentru a spori i) informarea gospodăriilor și ii) instruirea profesională și ingineria 
financiară. Impactul taxei pe consumul energetic este extrem de eficace peste un anumit 
prag; totuși, orice taxă ar trebui să fie însoțită de măsuri complementare pentru a atenua 
efectul imediat asupra gospodăriilor cu venituri mici. 

 

Figura 10 Cererea de energie a clădirilor din Franța pentru încălzirea spațiilor și a apei - preț 

ridicat 

Germania 

 

În Germania, există deja un portofoliu bine stabilit de instrumente care abordează renovarea 

energetică a clădirilor. Principalele instrumente de politici sunt: cerințele de eficiență 

energetică definite de codul clădirilor; împrumuturi cu dobânzi mici și bonusuri de rambursare 

pentru renovarea eficientă energetic și noile clădiri în funcție de standardul energetic atins; 

granturi de investiții (pentru clădirile existente) și obligație de utilizare (pentru clădirile noi) 

pentru implementarea RES-H; o varietate de instrumente de informare și motivare, precum și 

măsuri pe latura de ofertă. 

                                                           
31

 O analiză a sensibilității a arătat că creșterea taxei energetice/pe CO2 de la 100 la 200€/tCO2 în 2030 va 
reduce consumul de energie cu încă 20% și ar avea același rezultat ca scenariul proactiv. 
32

 Totuși, la conceperea unei astfel de măsuri, ar trebui să se țină seama de următoarele potențiale neajunsuri: 
riscul de neconstituționalitate al unei obligații care vizează numai clădirile de locuințe cele mai energofage, 
impactul semnificativ asupra pieței imobiliare etc. 
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Totuși, calculele legate de viitoarea evoluție preconizată a consumului de energie în sectorul 

clădirilor arată că impactul instrumentelor existente nu va fi suficient pentru a se atinge țintele 

stabilite de consum energetic. Aceste rezultate au fost validate și de calculele scenariilor din 

cadrul proiectului ENTRANZE.  

S-au analizat un scenariu business-as-usual (BAU) – care presupune continuarea actualului 

plan de politici – și două seturi adiționale de politici – care iau în calcul și alte măsuri de 

politici. Al doilea set de politici (reglementare) se referă la înăsprirea cerințelor din codul 

clădirilor, precum și la o extindere a obligației de utilizare a RES-H pentru clădirile existente. 

Pe lângă politicile în materie de reglementare, în setul al treilea de politici (reglementări și 

informare) sunt incluse și măsuri de asigurare a aplicării și de informare pentru îmbunătățirea 

conformității. Cererea finală de energie pentru încălzirea spațiilor și apă caldă scade în 

perioada 2008 - 2030, cu 24% în scenariul BAU și cu 27% în setul de politici de 

reglementare. Combinația de reglementări înăsprite și măsuri suplimentare pentru 

îmbunătățirea conformității duce la o scădere de 30% până în 2030. Antrenate de obligația 

utilizării RES pentru clădirile existente, RES-H reprezintă 33%, respectiv 36% din cererea 

finală totală de energie în 2030 în al doilea și, respectiv, în al treilea set de politici. În 

scenariul BAU, o pondere de 28% a RES-H este atinsă până în 2030.  

 

Figura 11 Rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE 

Rezultatele arată în mod clar că aplicarea instrumentelor de reglementare și îmbunătățirea 

informării în combinație cu o înăsprire ambițioasă a codurilor clădirilor și cu implementarea 

obligațiilor de utilizare a RES-H ar avea cel mai mare impact asupra eficienței energetice și a 

ponderii RES-H.  

Din aceste rezultate și din cercetarea anterioară efectuată în cadrul proiectului, au fost 

derivate următoarele recomandări:  

 Dezvoltarea unei strategii de transfer pe termen lung cu ținte intermediare și pe 

termen lung și o monitorizare suficientă; 

 Crearea unor instrumente rentabile și adecvate de asigurare a aplicării 

reglementărilor privind conservarea energiei (EnEV);  

 Îmbunătățirea și extinderea instrumentelor de informare; 
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 Implementarea unei obligații de utilizare a RES-H în cazul înlocuirii boilerelor din 

clădirile existente; 

 Schimbări ale schemei de sprijin financiar;  

 Îmbunătățirea rolului clădirilor publice ca exemple de cele mai bune practici.  

 

Italia 

 

Pentru Italia, au fost elaborate trei seturi posibile de politici, în strânsă colaborare cu factorii 

de decizie și cu experții naționali implicați în grupurile de dialog. În concordanță cu cerințele 

EPBD, accentul s-a pus pe soluțiile optime din punct de vedere al costurilor pentru a 

determina limitele de reglementare pentru renovări. În acele câteva cazuri în care soluțiile 

de optimalitate a costurilor au fost deja cuprinse în reglementările actuale, s-au selectat 

niveluri de renovare mai ambițioase pentru a continua procesul de îmbunătățire a 

reglementării. 

Cu acestea în minte, s-au sugerat următoarele reglementări: 

 Renovarea trebuie să determine economii de energie primară netă totală mai mari de 

50% (excluzând aparatura electrocasnică), comparativ cu nivelul elementar de 

renovare. 

 În orice caz, energia primară netă totală trebuie să fie mai mică decât pragul maxim 

de 100 kWh/m2/an. 

 Ca alternativă, trebuie să se adopte cele mai optime soluții din punct de vedere al 

costurilor dacă s-a calculat că duc la o cerere mai mică de energie primară netă. 

 Ca principiu general, procentajele minime indicate ale cererii de energie primară 

trebuie să fie acoperite de sisteme bazate pe energie din surse regenerabile.  

În seturile de politici mai ambițioase, soluțiile alese și performanțele pentru nZEB au fost 

considerate ca limite pentru a putea profita de stimulentele propuse. În cele trei seturi de 

politici pentru renovare, indicate ca BAU Plus, Mediu și Îmbunătățit, măsurile de politici luate 

în considerare constau din: instrumente de reglementare, deduceri fiscale, stimulente 

economice, împrumuturi în condiții preferențiale și campanii de informare. Toate 

acestea au fost integrate și considerate aplicabile în mod stabil și cert lungi perioade, vizând 

și sprijinul financiar pentru investițiile inițiale. S-a propus, de asemenea, o reglementare a 

noilor clădiri, axată îndeosebi pe nivelurile nZEB din reglementări, începând din 2020. 

Printre principalele recomandări la care a dus acest proces, semnalăm aici: 

 

 necesitatea unor indici mai compleți (de ex. nevoi energetice, indici de modulare a 

sarcinii, indici de confort pe termen lung etc.) pentru descrierea / ierarhizarea 

clădirilor și a nZEB, astfel cum prevede EPBD; 

 instrumente de politici care să rămână aplicabile în mod cert pe perioade lungi, 

oferind, în principal, sprijin financiar pentru investițiile inițiale și integrând surse private 

și publice; necesitatea unor investiții în controlul calității pentru intervențiile de 

renovare; 

 importanța crucială a campaniilor de informare, îndeosebi pentru latura cererii; 
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 adoptarea unor soluții de tarife progresive în care prețul unitar al energiei crește o 

dată cu consumul și punerea la dispoziția consumatorilor a datelor de consum în 

timp real. 

 

Figura 12 Cererea totală de energie a clădirilor pentru încălzirea spațiilor și a apei - preț scăzut 

(GWh) 

 

România 

 

În urma procesului discuțiilor, au fost evidențiate următoarele subiecte ca având nevoie de 

îmbunătățiri: 

 Reglementările dinamice ale clădirilor  

 Predictibilitatea programelor de sprijin  

 Calitatea lucrărilor de construcție 

 Informarea și consilierea tehnică 

 Măsurile orizontale și măsurile vizând energia primară 

Pe baza dialogului constant cu părțile interesate din România, au fost definite trei seturi de 

politici, explorând diferite niveluri de ambiție ale politicilor. Rezultatele modelării au confirmat 

faptul că, pe de o parte, este important să existe un cadru legislativ cuprinzător care să 

includă reglementări, programe de sprijin, informare, măsuri de instruire și coaching, iar pe 

de altă parte, aceste măsuri trebuie să fie predictibile pe un termen mai lung și să fie 

implementate viguros în practică. Pe baza rezultatelor exercițiului de modelare, sunt oferite 

următoarele recomandări de politici pentru asigurarea tranziției spre nZEB în România: 

 Necesitatea de a îmbunătăți în continuare planificarea strategică și reglementarea 

dinamică pe baza unei evaluări periodice a politicilor, în strânsă cooperare cu 

principalele părți interesate. 
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 Performanța energetică și cerințele termice din reglementările referitoare la clădiri 

trebuie să fie mai stricte și bine aplicate, pentru a se asigura un înalt nivel de 

conformitate în lucrările de construcții. 

 Necesitatea de a îmbunătăți în continuare măsurile de informare și oferirea de 

îndrumare proprietarilor de clădiri și părților interesate. 

 Necesitatea de a introduce formări de calificare a forței de muncă și de a îmbunătăți 

programele de învățământ din licee și universități pentru a pregăti forța de muncă în 

vederea unei implementări adecvate a construcțiilor nZEB. 

 Necesitatea unor programe de sprijin financiar. Aceste programe pot fi elaborate 

plecând de la cele existente, însă sporind predictibilitatea (prin sprijin interpartinic, 

bugete multianuale, tranziția de la subvenții extrem de intensive la instrumente mai 

comerciale). 

 Programele de renovare a clădirilor trebuie să fie derulate în strânsă coordonare cu 

programele complementare și măsurile de dezvoltare urbană și termoficare, 

pentru a se evita incoerențele dintre acestea, pentru a minimiza costurile și, astfel, 

pentru a le spori eficacitatea. 

 

Următorul grafic arată proiecțiile cererii de energie pentru încălzire și apă caldă menajeră în 

România până în 2030, în cadrul a trei scenarii diferite. Rezultatele modelării indică o 

scădere a cererii finale de energie pentru încălzire și apă caldă menajeră, ducând la 

economii de energie de până la 31% (comparativ cu 2008) în cel mai ambițios scenariu. 

Ponderea energiei din surse regenerabile va crește și ea de la circa 41,6% în 2008 până la 

51-56% în 2030, în cel mai ambițios scenariu de politici. În toate scenariile de politici 

modelate, contribuția păcurii, cărbunelui și termoficării la cererea finală a scăzut până în 

2030.  

 
Figura 13 Cererea finală de energie pentru încălzire și apă caldă menajeră până în 2030 în 
România 
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Spania 

 

Actualul Cod tehnic al clădirilor (CTC - actualizat în 2013) este în concordanță cu cerința 

minimă de eficiență energetică asociată analizei de optimalitate a costurilor transmise de 

Spania Comisiei Europene. Scopul actualizării a fost de a defini scenariul care va forma baza 

întăririi cerințelor într-o versiune viitoare a CTC până la definirea specifică a nZEB pentru 

Spania. Există deja subvenții destul de atractive pentru renovarea clădirilor, însă rata de 

renovare rămâne, totuși, foarte scăzută. Au fost selectate trei seturi de politici, iar impactul 

acestora a fost calculat plecând de la modelul Invert/EE-Lab: (1) business-as-usual, (2) 

focalizarea pe măsuri de reglementare și (3) scenariul ambițios. 

Următorul grafic arată proiecțiile pentru Spania aferente celor trei scenarii diferite.  

 

Figura 14 Rezultatele modelării scenariilor de politici ENTRANZE 

În grafic, se poate observa că cel mai ambițios set de politici 3 duce la cele mai mari 

economii de energie (circa 27% în 2030 comparativ cu 2008). De asemenea, s-au identificat 

următoarele principale constatări: 

 Se estimează că actualele politici de eficiență energetică a clădirilor puse în 

aplicare în Spania vor duce la economii de energie (pentru încălzire și apă caldă) 

între 2% și 4% în 2020 comparativ cu 2008. 

 Pentru realizarea unor economii mai ambițioase (de ex. 15% -25%) în 2020 și 

2030, este nevoie neapărat de implementarea unor instrumente de politici mai 

ambițioase. În unele cazuri, actualele instrumente de politici implementate pot fi 

consolidate sau îmbunătățite (de ex. consolidarea cerințelor minime ale 

instrumentelor de reglementare), iar în alte cazuri sunt necesare instrumente noi și 

inovatoare (de ex. legate de informarea/motivarea proprietarilor de clădiri pentru a 

investi în eficiența energetică, întărind astfel impactul programelor de sprijin 

financiar). 



 
35 

 

  

 

 Este nevoie de o transformare a pieței pentru a îndeplini cerințele de asigurare a 

calității ale măsurilor de eficiență energetică implementate. Mai mulți experți arată 

spre dezvoltarea unui sistem de supraveghere eficace care să asigure calitatea 

întregului proces (din faza de concepție până la implementare și întreținere) pentru a 

se asigura conformitatea cu cerințele CTC33. 

 

Rezultatele scenariilor pentru UE-28 

 

Figura 15 Cererea finală de energie pentru încălzirea spațiilor și apă caldă în UE-28, în 

scenariile cu prețuri mai mari ale energiei  

Rezultatele scenariilor se bazează, în mare măsură, pe pachetele de politici și rezultatele din 

țările-țintă, care acoperă în total circa 60% din consumul global de energie al UE-28 pentru 

încălzirea spațiilor, apă caldă, răcire și iluminat. Pentru celelalte țări, s-au aplicat seturi 

generice de politici, urmând aceeași logică ca pentru țările-țintă: scenariul 1 se referă la un 

scenariu moderat ambițios în conformitate cu actualele legislații naționale și legislația UE 

existentă, iar scenariile 2 și 3 includ pachete de politici mai ambițioase, inovatoare și mai 

stricte. Totuși, nu s-a putut derula un proces aprofundat de discutare a politicilor și o analiză 

amănunțită a situației actuale a politicilor în celelalte țări rămase din UE-28.  

Potrivit rezultatelor modelelor pentru UE-28, actualul cadru de politici ar putea duce la 

economii de circa 20%-23% privind cererea finală de energie și de circa 25%-30%34 privind 

energia furnizată35 în perioada 2008-2030. În schimb, scenariul de politici 3, cu politici mai 

ambițioase, însă tot nereprezentând maximul de eforturi realizabile și inovații de politici, ar 

duce la economii de 29%-31% în materie de energie finală și de 36%-39% în materie de 

energie furnizată. Datorită costurilor mari ale combustibilului, sistemele pe bază de păcură 
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 Codul tehnic al clădirilor (actualizat în 2013). 
34

 Intervalele indicate în acest paragraf se referă la cele două scenarii de prețuri ale energiei. Pentru mai multe 
detalii, a se vedea rapoartele disponibile la http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario.  
35

 Unde energia furnizată este definită ca cererea finală totală de energie minus energia solară termică și energia 
ambientală.  

http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario
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sunt din ce în ce mai puțin prezente în toate scenariile. Totuși, gazul natural joacă încă un rol 

esențial până în 2030, deși cu intensități diferite. Aproape 50% din cererea finală de energie 

pentru încălzire și apă caldă era acoperită de gazul natural în 2008 (circa 1900 TWh sau 165 

Mtep). Potrivit scenariilor Invert/EE-Lab, cadrul business-as-usual ar putea reduce cererea 

de gaz natural în 2030 cu circa 21%-31%, iar scenariul de politici 3 cu circa 36%-45%. Astfel, 

dependența energetică în materie de gaz natural s-ar putea înjumătăți până în 2030.  

În special, pentru a asigura consecvența cu țintele pe termen lung, o amploare extinsă a 

renovării este crucială. Ponderea renovării profunde („nZEB”) în activitățile de renovare 

crește în scenariile noastre numai până la circa 25% în contextul unor politici BAU și la circa 

50% în scenariul de politici 3. Deși o pondere de 50% a renovării profunde („nZEB”) ar 

reprezenta o îmbunătățire semnificativă față de situația actuală, dorim să subliniem faptul că 

restul de 50% ar fi plafonat pentru îmbunătățiri mai substanțiale până la mijlocul acestui 

secol. Prin urmare, trebuie sporite în mod semnificativ activitățile care implică o renovare de 

înaltă calitate și care duc la economii substanțiale per suprafață construită.  

Reabilitarea termică a fondului de clădiri din UE ar însemna costuri de peste 60 mld. €/an 

pentru scenariul de politici 1 și de peste 100 mld. €/an în scenariul 3.  

Se așteaptă ca actualele politici implementate pentru eficiența energetică a iluminatului să 

reducă consumul de energie pentru iluminat în scenariile noastre cu circa 20% între 2008 și 

2030. Totuși, aceste economii ar putea fi mai mult decât dublate dacă se aplică măsuri mai 

stricte și mai ambițioase.  

În contrast cu economiile considerabile privind cererea de energie pentru încălzirea spațiilor 

și iluminat care ar putea fi realizate, cererea de energie pentru răcire crește în toate 

scenariile (cu peste 110% pentru UE-28 în perioada 2008-2030). Aceasta este legată, în 

principal, de creșterea preconizată a cererii de confort, în concordanță cu evoluțiile din ultimii 

ani. Totuși, printr-o implementare riguroasă a unor măsuri de eficiență (în principal umbrire, 

dar și îmbunătățirea eficienței aparatelor de răcire), această creștere ar putea fi redusă.  

Eliminarea graduală semnificativă a păcurii și cărbunelui din sectorul clădirilor, care ar putea 

avea loc în următoarele decenii (parțial, din considerații care țin de politica de mediu și 

politica climatică și parțial datorită cerințelor mai mari de confort și prețurilor mari ale 

combustibililor), precum și pașii preconizați în direcția decarbonizării sectorului electricității36 

ar duce la o reducere a emisiilor totale de CO2 generate de încălzire, răcire și iluminat de 

43% - 50% în scenariul de politici 1 și de 50-57% în scenariul de politici 3 între 2008 și 2030.  

 

Partea a IV-a Recomandări de politici la nivelul UE și la nivelul 

statelor membre 

 

Recomandările de politici au fost derivate din numeroasele rezultate și experiențe ale 

diferitelor pachete de lucru din cadrul ENTRANZE. Acestea se adresează factorilor de 
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 Factorii de emisii de CO2 pentru generarea de electricitate au fost elaborați plecând de la modelul POLES și 
scenariile aferente. Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul ENTRANZE „Direcții de politici pentru reducerea 
emisiilor de carbon ale fondului de clădiri până în 2030”.  
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decizie politică și vizează să ducă la creșterea numărului de nZEB în cadrul fondului 

european de clădiri. S-au abordat două niveluri politice: există linii directoare aplicabile 

tuturor statelor membre și recomandări adresate Comisiei Europene. Recomandările 

specifice pentru țările-țintă sunt indicate mai jos, fiind detaliate în rapoartele de țară vizând 

scenariile și recomandările de politici37.  

 

 

 

Linii directoare aplicabile statelor membre 

Există două linii directoare generale pentru crearea de instrumente de politici vizând 

creșterea numărului nZEB: 

 Crearea unui mediu eficace de politici orientate spre ținte, cu o focalizare clară 

și  

 O elaborare, implementare și monitorizare eficace a pachetelor de politici 

 

1. Crearea unui mediu eficace de politici orientate spre ținte, cu o focalizare clară 

 Politicile ar trebui să fie orientate spre ținte.  

Intensitatea politicilor și elaborarea specifică a instrumentelor ar trebui să fie în 

concordanță cu și suficiente pentru a atinge țintele pe termen mediu și lung 

privind emisiile de CO2, energia primară și cererea finală de energie din sectorul 

clădirilor. Totuși, până acum, numai câteva țări au implementat ținte inechivoce 

până în 2050, ceea ce reprezintă o barieră semnificativă în calea unui proces 

eficace de elaborare a politicilor, orientat spre ținte.  

 Este nevoie de ținte pe termen lung și ambițioase pentru sectorul clădirilor 

până în 2050, care să asigure ținte privind clădirile nZEB cu etape intermediare.  
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Pentru a concepe instrumente eficiente de politici, trebuie definite emisiile de CO2 

țintite sau consumul de energie țintit al fondului de clădiri. Definirea țintelor trebuie 

să fie bine ponderată între indicatori precum emisiile de CO2, cererea de energie 

primară și cererea finală de energie sau implementarea RES. În plus, țintele 

aferente fondului de clădiri ar trebui înglobate într-un scenariu coerent de ținte și 

într-o viziune a evoluției globale a sistemelor energetice. În multe state membre, 

nu există ținte sau, adesea, acestea nu sunt în concordanță cu obiectivele pe 

termen lung legate de atenuarea schimbărilor climatice. Țintele sunt necesare și 

pentru evaluarea impactului unui instrument de politici. Țintele intermediare sunt 

necesare pentru a concepe instrumente adecvate și pentru a monitoriza succesul 

acestora. De exemplu, în Germania, există ținte clare pentru reducerea cererii de 

energie a fondului de clădiri: până în 2050, trebuie să se realizeze o reducere a 

consumului de energie primară cu 80%. De asemenea, sunt stabilite ținte 

intermediare.  

 Focalizare pe renovarea profundă a fondului de clădiri existent și evitarea 

efectelor de blocaj 

Până acum, unele state membre au vizat, în principal, clădirile noi, de ex. prin 

codurile clădirilor. Ar trebui să se pună un accent mai mare pe politicile care 

abordează eficiența și măsurile care vizează sursele de energie regenerabilă 

pentru clădirile existente.   

Ar trebui stimulate activitățile de renovare profundă care vizează standarde 

energetice ridicate, până la standardul nZEB. Acest lucru este necesar pentru a 

atinge ținta pe termen lung a UE de reducere a emisiilor de CO2 pentru 2050. 

Simulările au arătat că actualele instrumente de politici nu oferă suficiente 

stimulente pentru o amploare extinsă a renovării. Chiar și în scenariile ambițioase, 

o pondere considerabilă (circa 50%) a activităților de renovare până în 2030 nu 

aduce un nivel de renovare care poate fi numit „renovare nZEB”. Trebuie să fim 

conștienți de faptul că aceste clădiri sunt plafonate de la aplicarea altor 

îmbunătățiri ale eficienței în următoarele decenii.   

Renovarea profundă ar trebui să includă și renovări etapizate compatibile pe 

termen lung. Foile de parcurs specifice pentru renovarea clădirilor reprezintă o 

modalitate eficace de a asigura o execuție orientată spre ținte a renovării 

etapizate pe o perioadă mai lungă.  

 Sunt necesare semnale pe termen lung pentru piață. 

Cadrul de politici și de reglementare ar trebui să fie stabil și predictibil 

(evitându-se intermitențele). Aceste lucru este important nu numai pentru a 

asigura securitatea investițiilor, ci și pentru dezvoltarea know-how-ului și a unui 

personal instruit. 

2. O elaborare, implementare și monitorizare eficace a pachetelor de politici 

Linii directoare pentru o elaborare eficace a pachetelor de politici 

 Este necesar un set de instrumente pentru o abordare adecvată a grupurilor-

țintă adesea eterogene și/sau a barierelor tehnologice specifice, în același timp. 

Focalizarea pe un singur instrument nu este suficientă. 
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 Se recomandă cu fermitate instrumentele adaptate pentru creșterea eficacității 

lor, limitarea denaturărilor pieței și stimularea asimilării de către piață.  

Politicile trebuie să reflecte contextul național, inclusiv fondul de clădiri și structura 

proprietății, barierele specifice grupurilor-țintă, condițiile climatice și demografice, 

migrația, aspectele privind sărăcia energetică etc. pentru a spori eficiența și 

acceptarea acestora. Sunt necesare politici specifice pentru grupurile-țintă. 

Instrumentele care vizează clădirile nerezidențiale ar trebui să ia în considerare și 

diferitele utilizări ale clădirilor. 

 Mixul de instrumente trebuie adaptat în funcție de maturitatea condițiilor de 

piață, potențialul de investiții și mediu, în fiecare țară. Mixul de politici trebuie 

adaptat la schimbările pieței, bugetul public disponibil și structura costurilor. Mixul 

de instrumente trebuie, de asemenea, să fie coordonat (de ex. legislație diferită, 

programe diferite de finanțare). Condițiile de piață se schimbă cu timpul, astfel că 

factorii de decizie se confruntă cu provocarea de a adapta pachetele de politici la 

condițiile de piață și, în același timp, de a crea un mediu de politici stabil și 

predictibil.  

 

 Ar trebui să se aibă întotdeauna în vedere practicile inovatoare și cele mai 

bune practici din alte state membre și ale altor autorități locale/regionale. Deși 

acestea nu sunt transferabile în întregime, unele elemente pot aduce soluții bune. 

 

 Trebuie implementate măsuri care să vizeze comportamentul utilizatorilor, cu 

aceeași prioritate ca măsurile tehnice. În special, instrumentele de informare ar 

putea să se axeze și pe aspectele comportamentale care influențează consumul 

de energie al clădirilor rezidențiale, cum ar fi dușurile mai scurte, selectarea unor 

temperaturi interioare mai mici, ventilarea adecvată a încăperilor în perioadele 

călduroase etc. Ar trebui să se țină seama, de asemenea, de cerințele de confort 

și de efectele de rebound.  

 

 Statele membre ar trebui să implementeze reglementări care să distribuie 

costurile în mod echitabil între proprietar, chiriaș și societate. „Echitabil” 

înseamnă că măsurile de renovare nu ar trebui să ducă la un dezechilibru social 

sau la sărăcie energetică, asigurând, în același timp, existența unor stimulente 

suficiente pentru desfășurarea renovărilor profunde. 

 

Linii directoare pentru o implementare eficace a politicilor 

 Implementarea adecvată a politicilor este esențială: asigurarea 

aplicării/verificarea conformității reglementărilor în domeniul energiei trebuie 

consolidate.  

Rezultatele scenariilor ENTRANZE, îndeosebi în cazul Germaniei, au arătat înalta 

relevanță a conformității pentru eficacitatea politicilor. Ar trebui să se dedice un 

buget special pentru îmbunătățirea conformității și controlul calității. 
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 Angajamentul tuturor părților interesate relevante, alături de o informare și 

consiliere adecvată pentru toți actorii de pe piață, inclusiv pentru proprietarii 

clădirilor, influențează în mod substanțial eficacitatea politicilor și a 

reglementărilor. Prin urmare, este important să existe o bună implicare a părților 

interesate în procesul de elaborare și implementare a politicilor, însă aceasta nu 

trebuie să ducă la o relaxare a țintelor din cauza intereselor particulare.  

 

 

 

Linii directoare pentru politicile de monitorizare și evaluare 

 Monitorizarea și evaluarea sunt elemente-cheie pentru a-i permite sectorului de 

politici să îmbunătățească instrumentele implementate și să reacționeze la 

efectele nedorite, dacă este nevoie. De aceea, măsurile de politici ar trebui să 

includă întotdeauna monitorizarea și evaluarea impactului lor. 

 

 Beneficiile macroeconomice ale politicilor vizând clădirile ar trebui recunoscute 

și incluse în procesele de evaluare și monitorizare a politicilor. 

 

 Trebuie să se îmbunătățească disponibilitatea datelor referitoare la activitățile 

de renovare, inclusiv a datelor legate de costuri. Situația actuală a disponibilității 

datelor pentru a urmări eficacitatea politicilor, îndeosebi în ceea ce privește 

activitățile de renovare, nu este, de departe, satisfăcătoare. Trebuie implementate 

instrumente adecvate de colectare a datelor și ar trebui să existe un schimb de 

date comparabile la nivelul UE. 

 

Recomandări pe tipuri de instrumente 

Pe lângă liniile directoare generale de mai sus vizând politicile, au fost derivate din 

rezultatele ENTRANZE și următoarele recomandări generale defalcate pe tipuri de 

instrumente. După cum s-a menționat mai sus, pachetele de politici trebuie întotdeauna să 

includă o ponderare adecvată între toate aceste tipuri diferite de instrumente: 

Instrumente economice 

 Schemele de stimulente pentru reabilitarea termică a clădirilor ar trebui ajustate 

în funcție de standardul de eficiență energetică atins, eventual în combinație cu 

cantitatea de energie economisită. Modelarea scenariilor de politici a arătat că 

renovarea profundă de înaltă calitate are nevoie de stimulente mai mari decât 

renovarea standard, pentru a fi efectiv încurajată. Astfel, nivelurile de sprijin 

dependente de tehnologiile specifice folosite reduc efectele de parazitare și 

costurile globale ale programelor de sprijin.  

 Nivelul sprijinului ar trebui orientat spre maturitatea pieței unei regiuni. Nivelurile 

inițiale înalte de sprijin trebuie să fie întotdeauna însoțite de activități de instruire a 

personalului, tehnologie și dezvoltarea pieței. O reducere dinamică a unor astfel 

de scheme de sprijin ar trebui avută în vedere de îndată ce piața permite acest 
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lucru. De exemplu, scenariile de politici pentru România au arătat modul în care o 

tranziție dinamică, etapizată de la nivelurile înalte de sprijin spre măsuri mai 

orientate spre ținte și împrumuturi în condiții preferențiale poate duce la progrese 

substanțiale în materie de renovare a clădirilor și la politici mai eficace și mai 

eficiente.  

 Taxele energetice/pe CO2 și instrumentele cu o intensitate mare a costurilor 

(cum ar fi obligațiile de renovare etc.) ar trebui însoțite de măsuri complementare 

pentru a atenua efectele, îndeosebi pentru gospodăriile cu venituri reduse. În 

special, scenariile de politici pentru Franța și Finlanda au arătat că sunt necesare 

stimulente specifice tehnologiilor pentru a se evita efectele de blocaj generate de 

reacția pe termen scurt la prețurile carbonului, în care investitorii s-ar putea să nu 

reflecte orizontul pe termen lung al îmbunătățirii vizate în materie de performanță 

energetică.  

 

Instrumente de reglementare 

 Foile de parcurs pentru renovarea clădirilor ar putea fi adecvate pentru a 

antrena activitățile de renovare. De exemplu, proprietarii clădirilor vechi (de ex. 

mai vechi de 40 de ani) care nu au fost încă renovate ar putea fi obligați să 

stabilească o foaie de parcurs pentru renovare care trebuie implementată. Foile 

de parcurs specifice pentru renovarea clădirilor ar putea servi și ca instrumente de 

informare. În sfârșit, ar putea fi introduse două niveluri de obligații: (1) o obligație 

de a stabili o foaie de parcurs pentru renovare și (2) o obligație de a implementa 

conținutul foii de parcurs.  

 La nivel local, politicile vizând clădirile (atât pentru clădirile noi, cât și pentru 

renovare) ar trebui legate de amenajarea teritoriului și de alte politici derulate la 

nivel comunitar (cum ar fi cele pentru termoficare, extinderea rețelelor de 

distribuție a gazului, atenuarea efectelor insulelor urbane de căldură, suprafețele 

de răcorire, spații verzi etc.) 

 Relația între codurile clădirilor (scheme de reglementare) și cerințele pentru a 

beneficia de schemele de sprijin trebuie să fie echilibrată în mod adecvat.  

 Înăsprirea codurilor clădirilor ar trebui combinată cu instrumente de 

conformitate.  

 Obligațiile referitoare la căldura generată din surse regenerabile (în 

conformitate cu articolul 13 din Directiva privind energia din surse regenerabile) ar 

trebui consolidate. Se pot prevedea măsuri de substituire pentru a îmbunătăți 

performanța energetică a clădirilor.  

 Codurile clădirilor ar putea și ar trebui să integreze instalarea unor sisteme 

centrale de încălzire la temperaturi reduse (pentru clădirile noi și, de 

asemenea, etapizat pentru renovarea clădirilor) dat fiind că este o precondiție 

pentru o furnizare eficientă și modernă a RES-H.  

 Ar putea exista cerințe obligatorii de renovare în cazul schimbării proprietarului. 

Scenariile de politici pentru Franța au arătat că acest lucru poate fi un instrument 

foarte eficace.  

 

Instrumente de informare / motivare / consiliere 
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 Coaching-ul proprietarilor de clădiri cu ocazia renovării clădirilor este esențial 

și ar trebui să fie oferit până la finalizarea renovării. Coaching-ul ar trebui să 

meargă dincolo de sfaturile obișnuite și ar trebui să fie mai intensiv.  

 

Instrumente pe latura de ofertă / de calificare 

 Instruirea și calificarea tuturor „gulerelor albastre și albe” din sectorul clădirilor 

sunt absolut necesare (adică de la muncitori până la ingineri și arhitecți) și 

reprezintă un factor-cheie pentru succesul politicilor.  

 Este nevoie de investiții în cercetare și dezvoltare pentru a reduce costurile 

tehnologiilor. 

 Achizițiile publice în materie de RES-H și tehnologii de eficiență energetică pot 

contribui la reducerea costurilor, de ex. când este vorba de tehnologii pentru o 

renovare pasivă a locuințelor.  

 

Recomandări la nivelul UE  

Un rezultat indicat de activitățile din cadrul proiectului ENTRANZE a fost că cadrul UE pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și creșterea numărului nZEB nu sunt încă 

suficiente. Concluziile de proiect ale diferitelor acțiuni și recomandările pentru țările-țintă 

ENTRANZE au arătat o serie de deficiențe la nivelul statelor membre, rezultatul unui cadru 

insuficient și parțial ambiguu la nivelul UE. Diferențele între statele membre sunt 

semnificative, iar politicile, în general, ar trebui să țină seama de diferențele reale. Legislația 

UE ar trebui și să încerce să evidențieze mai mult oportunitățile oferite de politicile comune. 

Efortul de raportare al statelor membre ar putea fi redus prin asigurarea unor șabloane de 

raportare suficiente, clare și armonizate. Astfel, s-ar reduce și efortul de evaluare a 

rapoartelor. 

Au fost elaborate recomandările indicate în figura de mai jos. 

 

Este nevoie de ținte de economii pentru sectorul clădirilor  

Implementarea și conformitatea sunt esențiale 

EPBD ar trebui să fie mai precisă și mai exigentă 

Ar trebui îmbunătățite coordonarea și sincronizarea între diferitele 
directive și activitățile CEN 

Renovarea clădirilor publice ar trebui extinsă în mod semnificativ 

Obligația utilizării RES-H în conformitate cu Directiva privind energia 
din surse regenerabile (RED) ar trebui consolidată  

Directiva privind taxarea energetică ar trebui adaptată la nevoile 
sectorului clădirilor 

Ar trebui întărite cooperarea statelor membre precum şi dezvoltarea 
unei baze de date coerentă 
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Figura 16 Recomandări la nivelul UE 

 

 Este nevoie de ținte de economii pentru sectorul clădirilor 

Este nevoie de ținte cantitative de economii pentru emisiile de CO2, cererea de energie 

primară și cererea finală de energie, inclusiv de ținte intermediare pentru sectorul clădirilor, 

precizându-se astfel nivelul de eficiență spre care trebuie să țintească politicile. Ar trebui să 

existe o strânsă legătură între ținta de eficiență energetică existentă pentru 2030 și ținta de 

atenuare a schimbărilor climatice pentru 2050. Țintele clare pentru 2030/2050, eventual 

obligatorii, vor asigura o mai mare motivare și îndrumare în procesul de elaborare a politicilor 

întreprins de statele membre ale UE, car ar putea stimula ambiții pozitive și acțiuni comune.  

 Implementarea și conformitatea sunt esențiale 

O implementare adecvată a politicilor, cum ar fi EPBD, EED și RES, este esențială pentru 

asigurarea impactului acestora. Deși transpunerea formală a legislației UE este urmărită de 

către Comisia Europeană, implementarea și asigurarea impactului real al cerințelor specifice 

ține, în mare parte, de responsabilitatea statelor membre. În plus, implementarea și impactul 

nu sunt întotdeauna monitorizate suficient. Prin urmare, deși legislația UE sporește 

complexitatea și include în prezent multe „ingrediente” necesare pentru impulsionarea 

clădirilor spre a atinge performanțe energetice mai mari, în aproape toate țările UE există 

deficiențe în implementarea adecvată a măsurilor cerute. În consecință, există un risc major 

de neatingere a impactului anticipat al EPBD și EED. De aceea, ar trebui îmbunătățite 

raportările țărilor către Comisia Europeană: acestea ar trebui să includă mai multe dovezi ale 

existenței unei capacități viabile și a unor mecanisme de control la nivel de țară, precum și 

referitor la realizarea efectivă a economiilor de energie și carbon, de ex. și o indicare a 

bugetului cheltuit pentru măsuri de conformitate și monitorizare. Se recomandă o schemă 

clară și armonizată de monitorizare la nivelul întregii UE.  

 EPBD ar trebui să fie mai precisă și mai exigentă 

Odată cu reformarea EPBD în 2010 (2010/31/UE), s-a introdus conceptul de optimalitate a 

costurilor. Statele membre trebuie să își stabilească cerințele de performanță energetică și 

termică pentru clădiri și componente în conformitate cu nivelurile optime din punct de vedere 

al costurilor, prin aplicarea unei metodologii armonizate la nivelul UE. Astfel, calculele de 

optimalitate a costurilor arată că nu sunt necesare schimbări în unele state membre cu 

tradiție în integrarea cerințelor energetice în codurile clădirilor. Totuși, în unele state membre 

cu mai puțină experiență în implementarea cerințelor legate de energie pentru clădiri, 

calculele optimalității costurilor arată devieri mai importante comparativ cu reglementările 

actuale.  

Într-o scurtă analiză a rapoartelor nZEB transmise Comisiei Europene, am constatat că 
majoritatea statelor membre ale UE echivalează nivelul optim din punct de vedere al 
costurilor cu nivelul nZEB. Din acest motiv, impactul cerințelor nZEB din EPBD este redus în 
mod semnificativ și nu facilitează adoptarea unor standarde mai ambițioase pentru clădirile 
noi. Totuși, noi credem că EPBD ar trebui interpretată astfel încât nivelurile nZEB să fie cel 
puțin niveluri optime din punct de vedere al costurilor, nefiind limitate la nivelurile de 
optimalitate a costurilor.  
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Aceasta înseamnă că, deși nivelurile nZEB bazate pe un consum de energie foarte scăzut, 

apropiat de zero, s-ar putea să nu fie rentabile astăzi, ele ar putea fi până în 2020. Prin 

urmare, statele membre ale UE ar trebui să vizeze niveluri și măsuri nZEB mai ambițioase 

care să își atingă pragul de rentabilitate până în 2020 și să fie incluse în planurile nZEB. 

Astfel, un cadru juridic îmbunătățit ar trebui să clarifice că optimalitatea costurilor trebuie 

să reprezinte cerința minimă absolută pentru reglementările existente prevăzute de 

codurile clădirilor. Deși nivelurile de performanță energetică nZEB ar trebui să fie 

rentabile, acestea trebuie să fie, totuși, mai ambițioase decât nivelurile de performanță 

energetică optime din punct de vedere al costurilor. Prin urmare, o EPBD îmbunătățită 

trebuie să fie foarte precisă în a cere statelor membre să prezinte planuri pentru remedierea 

decalajului dintre nivelurile-țintă nZEB în 2020 și nivelurile optime din punct de vedere al 

costurilor prevăzute de actualele coduri ale clădirilor. O serie de exemple, cum ar fi cel al 

regiunii Bruxelles, au arătat că codurile stricte ale clădirilor, în combinație cu instrumente 

cuprinzătoare de consiliere și coaching, pot duce la remedierea acestui decalaj. 

Ar trebui clarificate definițiile și condițiile din EPBD în temeiul cărora renovările au la bază 

anumite cerințe; de exemplu, ar trebui să se ofere o îndrumare mai clară privind „renovarea 

majoră” și o definiție a renovării nZEB. Consumul anual de energie primară netă este 

insuficient pentru a caracteriza nZEB; se propune implementarea mai multor indici pentru o 

descriere cât mai corectă și mai completă și pentru ierarhizarea nZEB38.  

De asemenea, ar trebui să se ia în considerare sporirea treptată a obligativității cerințelor 

nZEB și pentru clădirile existente. Este necesară o definire clară a nZEB sau a renovării 

profunde39.  

Ar trebui elaborat un cadru clar pentru stimularea renovării în contextul EPBD. S-ar putea 

avea în vedere implementarea unor cerințe care să asigure că măsurile de renovare 

etapizată sunt compatibile cu modernizarea componentelor adiacente și îndeosebi cu 

obiectivele pe termen lung. Foile de parcurs specifice pentru renovarea clădirilor sau 

pașapoartele clădirilor ar putea fi și ele instrumente ce ar putea fi mai bine înglobate în 

legislația UE.  

Ar trebui să se acorde o mai mare atenție clădirilor nerezidențiale. Cerințele legislative 

aplicabile clădirilor rezidențiale ar trebui adaptate la utilizarea și caracteristicile specifice ale 

clădirilor.  

Există un interes din ce în ce mai pronunțat de a avea o metodologie armonizată la nivelul 

UE și un cadru pentru stabilirea cerințelor de performanță energetică ale clădirilor care să 

țină seama în mod adecvat de diferențele culturale, climatice, economice și istorice între 

statele membre. Directiva EPBD (reformată) a fost prima tentativă de a crea un cadru 

comparabil pentru statele membre ale UE; totuși, o îmbunătățire în continuare a legislației ar 

trebui să meargă și mai departe. Activitățile comune de monitorizare a progreselor în materie 

                                                           
38

 Hermelink, A., Schimschar, S., Boermans, T., Pagliano, L., Zangheri, P., Armani, R., Voss, K., Musall, E., 2013. 
Spre clădiri cu consum de energie aproape zero. Definirea unor principii comune în cadrul EPBD. Raport final. 
Ecofys la comanda Comisiei Europene. 
39

 B. Atanasiu, S. Kunkel, I. Kouloumpi (2013). Criterii nZEB pentru renovarea locuințelor unifamiliale tipice din 
diverse țări. Raport pentru proiectul IEE COHERENO, disponibil la www.cohereno.eu.  

http://www.cohereno.eu/
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de nZEB și a maturității piețelor, de ex. cum sunt cele derulate în prezent în cadrul proiectului 

IEE ZEBRA202040, ar trebui dezvoltate în continuare.  

Odată cu șablonul comun pentru planurile naționale, elaborat în cadrul raportului Hermelink 

et al., (2013)41, există o bază temeinică pentru o mai bună comparabilitate și calitate a 

planurilor naționale. Acest lucru ar trebui verificat în continuare și constant pentru 

următoarea rundă de planuri naționale care urmează a fi transmise.  

  

                                                           
40

 www.zebra2020.eu.  
41

 Idem 39. 

http://www.zebra2020.eu/
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 Renovarea clădirilor publice și planurile de renovare în conformitate cu EED ar 

trebui îmbunătățite  

Rezultatele proiectului ENTRANZE au arătat că ținta de renovare de 3% pentru clădirile 

publice are un impact extrem de limitat. Definirea deficientă a „clădirilor publice” în 

conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (EED) face ca, în multe țări, numai o 

mică parte a fondului de clădiri să se încadreze în această definiție. Prin urmare, este 

necesară o extindere a sferei articolului 5 la toate clădirile publice deținute de sectorul public, 

atât la nivel central, cât și regional. De asemenea, articolul 5 din EED prevede că renovarea 

clădirilor publice trebuie să îndeplinească cerințele minime de performanță energetică în 

vigoare. Cerințele energetice minime în vigoare sunt cele stipulate la articolul 7 din EPBD, și 

anume în cazul renovărilor majore. Prin urmare, renovarea clădirilor publice s-ar putea să nu 

fie suficient de ambițioasă pentru a avea un „rol de exemplu”. În următoarea reformare a 

EED, articolul 5 din EED ar trebui să specifice în mod clar că renovarea clădirilor publice 

trebuie să se efectueze la niveluri nZEB.  

Articolul 4 din EED cere statelor membre ale UE să continue elaborarea unor planuri pe 

termen lung pentru sprijinirea renovării profunde a fondului de clădiri existent. Aceste planuri 

pot juca un rol major în încurajarea renovării nZEB dacă sunt astfel concepute și iau în 

considerare măsuri adaptate sau vizând nivelurile nZEB. Drept urmare, ar trebui să se 

acorde o mai mare atenție și să se ofere o îndrumare sporită statelor membre pentru 

implementarea adecvată a planurilor de renovare pe termen lung prevăzute la articolul 4 din 

EED. Având în vedere ciclurile lungi de investiții, planurile de renovare ar trebui să conțină o 

perspectivă pentru 2050 și să includă o strategie despre cum ar putea fi transformat sectorul 

pe termen lung.  

De asemenea, există o inconsecvență în terminologia folosită, de ex. termenul de renovare 

profundă ar trebui clarificat și definit cantitativ. În prezent, se folosesc doi termeni: „renovare 

profundă”, în EED, și „renovare majoră”, termen definit și reglementat prin EPBD. Dată fiind 

lipsa unei definiții pentru renovarea profundă în EED, apare adesea o confuzie între cei doi 

termeni42. Prin urmare, în următoarea reformare a EED, trebuie să se definească în mod 

adecvat termenul de „renovare profundă” sau, ca alternativă, să se înlocuiască cu termenul 

„renovare nZEB”, care poate fi imediat legat de definițiile naționale ale nZEB deja existente. 

 Obligația utilizării RES-H în conformitate cu Directiva privind energia din surse 

regenerabile (RED) ar trebui consolidată  

Integrarea generării de energie din surse regenerabile în clădiri este cerută la articolul 13 din 

Directiva privind energia din surse regenerabile (2009/28/UE), care stipulează că, până în 

2014, toate statele membre ale UE ar trebui să introducă cerințe minime specifice în codurile 

                                                           
42

 Un bun exemplu de confuzie între renovarea „profundă” și renovarea „majoră” este programul de lucru revizuit 
al Orizont 2020 referitor la Surse de energie sigure, ecologice și eficiente (un document oficial al Comisiei 
Europene). Astfel, în nota de subsol 27 de la pagina 15, se menționează că „renovarea profundă ar trebui să 
ducă la o reabilitare care să reducă atât cantitatea de energie furnizată, cât și consumul final de energie al unei 
clădiri, cu un procent semnificativ comparativ cu nivelurile anterioare renovării (cf. Directivei 2012/27/UE privind 
eficiența energetică). La nota de subsol 31 de la pagina 18, se menționează că „renovarea profundă (sau majoră) 
înseamnă renovarea unei clădiri în cazul căreia: (a) costul total al renovării referitoare la anvelopa clădirii sau la 
sistemele tehnice ale acesteia depășește 25 % din valoarea clădirii, excluzând valoarea terenului pe care este 
situată clădirea; sau (b) peste 25 % din suprafața anvelopei clădirii este supusă renovării” (Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor). Mai multe la: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf
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clădirilor. Până acum, unele state membre au implementat cerințele RES în reglementările 

clădirilor. Majoritatea cerințelor se referă la clădirile noi și, în special, la încălzirea pe baza 

RES. De exemplu, în Cipru și, într-o anumită măsură, și în Portugalia, instalațiile termice 

solare sunt obligatorii pentru toate clădirile noi rezidențiale și există obligații suplimentare 

legate de generarea de energie electrică plecând de la surse de energie regenerabilă pentru 

clădirile noi. În unele state membre ale UE, energia termică solară este obligatorie pentru 

clădirile cu o suprafață construită sau un consum de căldură și apă care depășește un 

anumit prag (de ex. în Danemarca, Belgia-Valonia).  

Rezultatele scenariilor arată că impactul obligativității utilizării RES-H rămâne foarte mic 

dacă este limitat la clădirile noi. O consolidare a implementării articolului 13 alineatul (4) din 

RED pentru clădirile renovate ar putea duce la creșterea impactului dacă se pot minimiza 

efectele timpurii cu caracter excepțional și situațiile de expectativă. 

Prin urmare, există o nevoie semnificativă de îmbunătățire în continuare a cerințelor 

pentru RES-H prevăzute de codurile clădirilor, îndeosebi pentru renovările majore, 

după cum se cere în RED. De asemenea, trebuie întărită implementarea adecvată. Dată fiind 

situația actuală, se așteaptă ca această cerință să fie doar parțial implementată în statele 

membre până la sfârșitul lui 2014. Comisia Europeană ar trebui să acorde o atenție specială 

implementării adecvate a acestui articol.  

 Directiva privind taxarea energetică ar trebui adaptată la nevoile sectorului 

clădirilor 

Taxarea energetică ar putea contribui în mod pozitiv la reducerea consumului de energie al 

clădirilor. Totuși, rezultatele scenariilor pentru cazurile Franței și Finlandei, au arătat că doar 

taxele energetice sau pe CO2 nu pot aduce o stimulare suficientă. Mai degrabă, este nevoie 

și de măsuri suplimentare (după cum se arată în celelalte recomandări). De asemenea, cel 

puțin o parte din veniturile rezultate din taxarea energetică și de mediu ar trebui dedicată în 

mod clar sprijinirii eficienței energetice în utilizarea finală și integrării surselor regenerabile de 

energie în clădiri. Mai mult, acest buget ar putea alimenta un Fond pentru eficiența 

energetică, după cum se recomandă la articolul 20 din EED, un fond de renovare a clădirilor 

sau scheme precum obligația de economii energetice a furnizorilor indicată la articolul 7 din 

EED.  

În particular, taxarea energetică progresivă (de ex. per capita sau per locuință) ar trebui 

verificată amănunțit pentru a se evita dezechilibrele sociale nedorite și, în același timp, 

pentru a oferi stimulente eficace în vederea renovării clădirilor cu un consum ridicat de 

energie43.  

  

                                                           
43

 Pagliano, L., Alari, P., Pindar, A., Ruggieri, L., 1999. Utilizarea structurilor de tarife progresive pentru alinierea 
intereselor companiilor de utilități și ale clienților individuali la obiectivul social al unei eficiențe îmbunătățite în 
utilizarea finală, la conferința ECEEE din 1999 și 
Pagliano, L., Alari, P., Irrek, W., Leprich, U., Thomas, S., 2001. Reglementarea prețurilor pentru eliminarea 
descurajării EE-DSM și a presiunii pentru creșterea vânzărilor de energie în segmentele monopoliste ale piețelor 
restructurate ale energiei electrice și gazului - schema de tarife Multiple Drivers Target (MDT). Prezentare la 
conferința ECEEE din 2001.  
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 Ar trebui îmbunătățite coordonarea și sincronizarea între diferitele directive și 

activitățile CEN  

Un cadru îmbunătățit și armonizat de indicatori ar trebui să se bazeze pe definițiile și 

procedurile de calcul comune ale CEN. După cum s-a menționat anterior, actualmente există 

inconsecvențe în terminologia utilizată în directivele relevante. Este necesar să se 

consolideze în continuare sinergiile și convergența între directivele UE aplicabile clădirilor din 

diferite perspective, cum ar fi cele energetice, ecologice, industriale sau sociale. Altfel, există 

riscul unor impacturi negative, cum ar fi încetinirea dezvoltării pieței și crearea unei percepții 

negative la nivel de politici și la nivel social.  

 Ar trebui întărite cooperarea statelor membre precum şi dezvoltarea unei baze 

de date coerentă 

În sensul unor acțiuni concertate, Comisia Europeană ar trebui să sporească în continuare 

eforturile pentru o mai bună sprijinire a statelor membre. Astfel, ar putea fi util pentru statele 

membre să li se ofere mai multe date despre măsurile de eficiență energetică deja 

implementate de alte state membre sau despre cele mai bune practici. Până în prezent, nu 

se cunoaște calitatea implementării măsurilor de eficiență energetică. Informațiile colectate 

din certificatele de performanță energetică ar putea duce la o mai bună cunoaștere a calității 

activităților de renovare în ceea ce privește eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile, numărul și calitatea renovărilor, precum și a informațiilor legate de situația 

actuală a clădirilor existente.  

De asemenea, este nevoie să se stabilească o bază de date transparentă a UE care să 

reflecte situația și progresele în materie de performanță energetică a clădirilor, iar aceasta ar 

trebui actualizată periodic pe o bază statistică. Astfel, procesele de monitorizare pentru 

implementarea legislației privind clădirile și planificarea pe termen lung ar fi îmbunătățite și 

simplificate în mod sistematic. În prezent, există mai multe proiecte europene care 

abordează o astfel de temă, cum ar fi Odyssee-Mure, TABULA/EPISCOPE și ENTRANZE, 

însă niciunul dintre acestea nu este sprijinit juridic. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui 

să creeze un Observator transparent al UE pentru clădiri (inclusiv un instrument online), care 

ar putea fi alimentat de observatoarele naționale similare. Crearea unor astfel de 

observatoare ar trebui luată în considerare cu ocazia următoarei reformări a EPBD.  

Utilizarea unei metodologii comune pentru evaluarea schemelor de sprijin și o cooperare 

strânsă a părților interesate responsabile la nivelul întregii UE ar îmbunătăți calitatea 

procesului de evaluare a politicilor. Ar putea fi explorate în continuare opțiuni pentru o 

metodologie comună de evaluare în statele membre ale UE.  

 


