
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SALVAŢI-VĂ CONSTRUCŢIA, 

  SALVAŢI PLANETA! 

 



 

 

 POVESTEA UNUI CONSTRUCTII 

POVESTEA UNUI CONSTRUCTII. 

La începutul anilor '60, Uniunea Sovietică s-a confruntat cu o criză 

de locuințe în toată zona Comecon. Lipsa locuințelor a fost la fel 

de mult o funcție a distrugerii cauzate de cel de-al doilea război 

mondial, încât a fost necesitatea de a aduce beneficii concrete și 

de a crea o economie și o putere industrială. Aceasta a necesitat 

crearea orașelor, precum și reconstruirea celor existente. 

În anii 50,”URSS a adoptat politica de transformare a industriei 

clădirilor într-un process mecanizat de asamblare a clădirilor cu 

ajutorul unor mari unităţi prefabricate...” 2 Acest lucru a dus la un 

efort de construcţie în masă datorită sintezei tehnologiei şi politicii 

în arhitectură. În Europa de Est, o decizie de sus în jos a mandatat 

livrarea a milioane de metri patraţi de clădiri rezidenţiale pentru a 

fi construite rapid şi ieftin. În faţa unui client neiertător, arhitecţii 

şi inginerii au reunit atât cele mai noi teorii ştiinţifice, cât şi practici 

de inginerie în construcţia clădirilor. Ceea ce este mai puşin 

cunoscut este utilizarea fluxurilor de procese pentru metodologia 

de construcţie a proiectării clădirilor şi organizarea lanţului de 

aprovizionare. În anii 30 , „ Arkady Mordvinov a testat aşa-numita 

„ metodă de culegere” de a gestiona simultan şantierele în diferite 

etape de finalizare” , o inovaţie germană care datează de la 

începutul anilor 30.Până la sfârşitul anilor 40, biroul de construcţii 

industriale combina managementul inovator de proiecte şi 

construcţia de panouri mari. 

 

Lipsa vreunui proiect de eficiență energetică, a fost de fapt o 

alegere inginerească, întrucât practic energia era o marfă liberă în 

toată Uniunea Sovietică și, prin urmare, nu constituie o restricție 

specifică pentru proiectarea clădirilor. Acest lucru le-a permis 

arhitecților și inginerilor să proiecteze panouri mai ușoare, dar nu 

mai puțin sigure. 

După căderea Uniunii Sovietice, un mediu prost întreținut a fost 

abandonat în cea mai mare parte, cu practic întreținerea amânată. 

Clădirile arătau și arătau ca și cum ar fi fost cele mai bine dărâmate 

și credința comună era că au fost construite până la 30 de ani. Se 

estimează că peste 120 de milioane de familii trăiesc în aceste 

clădiri multifamiliale construite între 1954 și sfârșitul anilor '80 în 

Europa de Est. Renovarea profundă este ideea de a capta întregul 

potențial economic al eficienței energetice a clădirii dvs. cu accent 

pe țesătura de construcție. Aceasta duce la economii remarcabile 

de energie și prelungește viața clădirilor cu mult peste 30 de ani. 

Pe baza implementării cu succes a unui mecanism de finanțare a 

eficienței energetice a clădirilor în Letonia (denumit LABEEF), 

proiectul FinEERGo-Dom replică schema în alte 5 țări - Polonia, 

Slovacia, România, Bulgaria și Austria. În ciuda condițiilor de piață 

provocatoare, cum ar fi incertitudinea sau lipsa politicilor de 

locuire, utilizarea limitată a contractării de performanță energetică 

și barierele de reglementare, schema a finanțat deja portofoliul de 

proiecte, punând bazele unei moșteniri durabile pentru Europa 

Centrală și de Est. În timp, acest instrument va ajuta la susținerea 

renovării clădirilor multifamiliale și va sprijini comunitățile și 

afacerile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumiri speciale proiectelor SUNShINE (2014-2019) și ACCELERATЕ SUNShINE pentru că ne-au permis să 

profităm de experiența lor și de de studiile lor de caz. Pentru mai multe informații, vizitați sharex.lv. Proiectele 

SUNShINE și ACCELERATE SUNShINE sunt cofinanțate de programul „Orizont 2020” prin acordurilor de 

subvenționare a Uniunii Europene nr. 649689 și nr. 754080. 

1 https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries 

2 Dezvoltarea construcțiilor de clădiri cu panouri mari în URSS în raport cu Progresul în producerea de materiale de construcțieDc 69.057.1 (47) B. R. 

RUBANENKO Academia de Construcții și Arhitectură a URSS (URSS) 

 

 



 

 

 

 

 

  

Obiective  

Bazându-se pe implementarea cu succes a unui 

mecanism de finanțare a eficienței energetice a 

clădirilor („BEEF”) în Letonia, echipa de proiect 

FinEERGo-Dom va examina replicarea 

mecanismului în alte 5 țări europene - Polonia, 

Slovacia, Bulgaria, România și Austria. 

Pe parcursul proiectului, partenerii se vor angaja 

cu o serie de părți interesate, inclusiv factorii de 

decizie, asociațiile de proprietari de case, 

furnizorii de servicii de energie și instituțiile de 

finanțare. 

Introducere 

Conceptul de ansamblu al mecanismului de finanțare 

este că este posibil să se realizeze investiții la scară largă 

în renovarea clădirilor prin: 

 

Platforma multi-părți interesate SUNShINE este un 

instrument esențial al oricărui proiect de renovare profundă 

a clădirilor - suficient de simplu pentru a fi utilizat ca o 

singură entitate, cum ar fi o licitație ESCO pentru proiecte 

viitoare, dar suficient de robustă pentru a servi drept 

instrument principal al structurii facilității de eficiență 

energetică a clădirilor. cererea și urmarea schemei de 

finanțare și tehnică a proiectelor de renovare a clădirilor în 

6 țări. Această platformă cu mai multe părți interesate 

urmărește fiecare etapă de implementare a proiectului, de 

la conceptul inițial până la agregare, asigurând în același 

timp cele mai înalte niveluri de securitate juridică și 

financiară, transparență și respectând nevoile fiecărui 

interesat. 

ALINIEREA INTERESELOR

MĂSURAREA RISCURILOR

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI DOCUMENTAŢIEI

REDUCEREA COSTURILOR TRANZACŢIILOR

Rezultate vizate 

• Oferirea clădirilor sigure, sănătoase și durabile prin 

economii de energie; 

• Îmbunătățirea vieții a mii de cetățeni din Europa 

Centrală și de Est; 

• Minimizarea consumului de energie, generată în 

prezent în principal prin cărbune și alți combustibili 

fosili; 

• Luarea de măsuri în 6 țări cu stocul de clădiri 

comune, datorită moștenirii istorice și cu provocările 

sociale și economice similare; 

 

 

 

 

 

Investiţii

EUR 340 mln

Economii de 
energie

de 160 GWh/an

Renovări

1.5 mln m2



 

 

 

 
 

 

În Polonia, majoritatea apartamentelor se află în clădiri 

multifamiliale, iar cel mai mare grup dintre acestea construit 

în 1961-1980. Clădirile multifamiliale utilizează aproape 

jumătate din energia totală consumată în clădiri. Purtătorii 

energetici de bază folosiți pentru încălzirea spațiului sunt 

combustibilii solizi. Prin urmare, realizarea de economii de 

energie prin termo-modernizarea clădirilor neizolate și a 

sistemelor de încălzire ineficiente oferă potențialul atât 

pentru îmbunătățirea calității aerului, cât și pentru 

economisirea costurilor asociate cu poluarea mediului. 

 

După analiza structurii de vârstă a clădirilor, a tehnologiei 

utilizate și a stării de termo-modernizare, a fost găsit 

potențial semnificativ de economisire a energiei. Un grup de 

vârstă selectat pentru clădiri care trebuie incluse în 

programul de modernizare sunt clădirile construite în 

perioada 1967-1985. Modernizarea termică va permite 

realizarea unor economii care depășesc 100 TWh pe an. 

 
 

 

 
 

 

 

Aproximativ 70% din populația letonă locuiește în blocuri de 

locuințe construite în perioada sovietică până în anul 1992. 

Durata de viață medie a acestor clădiri se încheie, iar 

condițiile tehnice ale clădirilor multifamiliale se deteriorează 

rapid din cauza lipsei de întreținere adecvată. În multe ocazii 

se întâmplă din cauza lipsei de conștientizare a rezidenților 

apartamentului cu privire la gestionarea proprietății și la 

oportunitățile de finanțare pentru lucrările de construcții mai 

mari ale clădirii de apartamente.  

 

Experiența letonă în acest proiect servește ca exemplu pentru 

modul de reproducere a unei scheme financiare similare, 

precum și sisteme și proceduri și, în final, ecosistemul părților 

interesate din fiecare țară pilot. Atunci când evaluăm lecțiile 

învățate din Letonia, principalul lucru este acela că un 

instrument financiar durabil are succes numai dacă toate 

părțile interesate sunt aliniate. În colaborare cu consorțiul, 

partenerii cu experiență în Letonia (Fcubed și ESEB) oferă o 

imagine de ansamblu asupra situației clădirilor publice și 

private din Letonia, așa cum este acum. Acest rezumat se 

bazează pe lucrările finalizate de ESEB și de partenerii săi în 

proiectele Accelerate SUNShINE și SUNShINE . 

POLONIA
100 TWh economii 

potenţiale pe an

LETONIA 70% locuiesc în blocuri



 

 

 

 

 
 

Stocul clădirii este semnificativ în funcție de datele 

disponibile de la Institutul Național de Statistică, la sfârșitul 

anului 2018 (între paranteze întotdeauna valoarea de 

referință 2010/11), numărul total de unități gospodărești 

rezidențiale (clădiri cu locuințe, adică unități individuale, 

inclusiv apartamente în blocuri de apartamente și case 

rezidențiale unice este de 7 milioane (5,1 milioane). Numărul 

tuturor clădirilor (rezidențiale și publice) este de 10 milioane 

(8,4 milioane). Din clădirile rezidențiale, 54% sunt situate în 

zone urbane. Mai mult, defalcarea unităților rezidențiale 

arată că din cele 7 milioane de unități, 57% sunt apartamente 

în blocuri, iar 43% sunt case unifamiliale.  

 

Un total de 83.799 de clădiri pot fi etichetate drept „blocuri 

de apartamente”, dintre care 79.077 sunt situate în orașe și 

municipalități și 4.722 în comune. Etajul total al clădirilor este 

format din 493 milioane m2, din care clădirile rezidențiale 

reprezintă 86% (426 milioane m2), iar clădirile nerezidențiale 

au reprezentat 14% (67 milioane m2). Majoritatea clădirilor 

„bloc” rezidențiale din România au fost construite în timpul 

regim comunist (în special, 1961-1980), cu o mică atenție 

asupra eficienței energetice. În consecință, intensitatea 

energetică primară a României de 0,227 tep / 1000 EUR este 

de 1,89 ori mai mare decât valoarea acestui indicator pentru 

media UE-28 . 

 

 

 
 

Slovacia este prima țară din Uniunea Europeană care a 

pregătit legislația în conformitate cu normele Eurostat, care 

permite autorităților publice să nu suporte datorii publice în 

cazurile în care realizează măsuri de eficiență energetică în 

baza unui model de contract pre-aprobat EPC. 

 

Slovacia a stabilit o țintă de 52,17 GWh de economii anuale 

în sectorul clădirilor publice și 948,75 GWh de economii 

anuale pentru consumatorul final. Potrivit APES SK, Slovacia 

poate economisi costuri de energie aproximativ 60 de 

milioane de euro pe an din implementarea proiectelor de 

eficiență energetică. În industria slovacă, proiectele cu 

economii medii de doar 20% pot economisi chiar 340 

milioane EUR pe an. În Slovacia, aproximativ 25% din clădirile 

publice sunt în prezent restaurate, în timp ce sectorul public 

are aproximativ 15.000 de clădiri . 

 

ROMÂNIA
Intensitate energetic de 

1.89 de ori mai mare

SLOVACIA
48.75 GWh de economii 

anuale vizate



 

 

 

 
 

 

Modificările recente din Legea privind eficiența energetică 

obligă comercianții locali de energie să realizeze economii de 

energie care ar trebui să se ridice cumulativ până la sfârșitul 

anului 2020 la 2 772 GWh. Schema va fi prelungită până în 

2030, iar discuțiile sunt pe masă pentru o extindere 

suplimentară, ceea ce garantează o piață multimilionară 

pentru eficiența energetică în Bulgaria. 

 

Suma de 2,3 miliarde EUR este planificată să fie investită în 

clădiri rezidențiale și nerezidențiale până în anul 2030, pentru 

a atinge parametrii Schemei naționale de eficiență energetică 

(EEOS). Suprafața totală renovată în acest caz este estimată la 

doar 6%, ceea ce reprezintă un alt semn clar al potențialului de 

piață și a oportunității mari de îmbunătățire a condițiilor de 

locuit ale oamenilor pe termen lung. 

 

O nouă dezvoltare foarte pozitivă este politica de date 

deschise de către Agenția de Dezvoltare a Energiei Durabile 

(SEDA), care permite identificarea și alocarea posibilităților de 

economisire a energiei gata de investiții datorate proiectului 

Enerfund. În această etapă sunt înregistrate peste 5.000 de 

audituri energetice, care presupun investiții de aproape 800 de 

milioane EUR .  

 

 

 

 
 

În 2017, emisiile de gaze cu efect de seră în Austria s-au ridicat 

la 82,3 milioane tone echivalent de dioxid de carbon (echivalent 

Mt CO2). Emisiile au fost peste nivelul anului 2016. Principala 

responsabilitate a creșterii a fost, printre altele, o creștere a 

consumului de combustibili fosili, precum și o creștere a 

cantității de energie electrică generată din gazele naturale. 

Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul clădirilor în 2017 

s-au ridicat la 8,3 Mt echivalent CO2 .   

 

Pentru a atinge țintele pe termen lung, sunt necesare schimbări 

de anvergură ale societății și ale economiei. Accentul ar trebui 

să se axeze pe investiții în infrastructuri de durată și tehnologii 

durabile. În ceea ce privește clădirile, standardele ridicate de 

eficiență energetică trebuie să fie implementate. Guvernul 

federal a demarat deja programul „eliminarea treptată a 

combustibililor fosili” și promovarea unei economii circulare. 

26% din energia din Austria (296 PJ) este utilizată pentru 

condiționarea (încălzirea și răcirea) clădirilor .  

BULGARIA
EUR 2.3 miliarde de 

investit

AUSTRIA 8.3 Mt CO2 pentru 2017



 

 

 
 

  

Mecanismul Facilității de eficiență energetică a clădirilor își propune să stimuleze proiecte 

de renovare profundă a clădirilor prin contractarea performanței energetice (EPC +) în 

următoarele moduri:   

• Standardizarea contractelor, procedurilor și proceselor livrate printr-o 

platformă online. Standardizarea permite furnizorilor sau dezvoltatorilor de 

servicii de eficiență energetică, care nu sunt implicați în prezent pe piața 

eficienței energetice, să implementeze proiecte la scară largă. În același timp, 

proprietarii de clădiri, care nu dețin abilitățile și expertiza necesară, pot obține 

confortul în urma respectării unui set standard de proceduri.   

 

• Separarea riscului de performanță și de plată permite alocarea riscurilor celor 

care pot gestiona cel mai bine:  

✓ Dezvoltatorii se concentrează pe implementarea proiectelor și pe furnizarea 

de rezultate  

✓ Entitățile finanțatoare gestionează și preia riscurile de contrapartidă de 

proiect și de preț  

✓ Costul de investiție al energiei economisite este plătit printr-un mecanism de 

facturare 

 

• Finanțare pe termen lung pentru renovarea clădirilor   

Facilitatea finanțează renovarea clădirilor după un set de Ghiduri de Investiții pre-

aprobate, care acoperă eligibilitatea financiară, tehnică și legală. Prin acest set de linii 

directoare, interesele tuturor părților interesate sunt aliniate la cele ale beneficiarului final 

în furnizarea „Siguranței garantate, sănătății și confortului” ™ pe toată durata contractului 

de 15-25 de ani. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul de proiect începe cu identificarea 

unei clădiri publice sau rezidențiale pentru 

renovare. Pe lângă auditul energetic, 

furnizorul / dezvoltatorul de servicii de 

eficiență energetică întreprinde analize 

structurale ale clădirii. Furnizorul EES 

semnează apoi un contract de performanță 

cu proprietarii de clădiri și finanțează 

implementarea proiectului fie prin capital 

propriu sau prin facilități de capital de la o 

bancă. 

După un sezon de încălzire, când livrarea 

economiilor este verificată de un auditor 

independent, Facilitatea achiziționează 

contractul de performanță de la furnizorul 

EES. Rambursarea costului investiției se 

face printr-un mecanism de rambursare la 

factură.  

Adesea, locuitorii sunt descurajați să întreprindă renovarea 

clădirilor din cauza complexităților percepute și a lipsei de 

încredere și transparență pe parcursul procesului. În Letonia, 

Ekubirojs (ESEB) a jucat un rol important în facilitarea 

proiectelor și în sprijinirea proprietarilor pe parcursul 

călătoriei de renovare. 

Entitatea bazată pe ONG a fost înființată în 2012, cu scopul 

principal de a ajuta părțile interesate să își organizeze 

clădirea și să organizeze procesul de renovare într-o manieră 

care să protejeze cel mai bine interesele proprietarilor și ale 

rezidenților. ESEB facilitează implementarea proiectului 

pentru a obține sprijinul proprietarilor și al rezidenților 

clădirii prin metodologiile noastre de colaborare, care 

asigură facilitarea proiectului de succes. Înființată pentru 

prima dată pentru a promova eficiența energetică și 

investițiile ecologice în cele baltice, Ekubirojs își extinde 

acum activitatea în Europa de Est și Centrală, din cauza 

potențialului de a profita de oportunitățile extraordinare de 

economisire a energiei în clădirile din epoca sovietică.  



 

 

Renovarea profundă a clădirii 

Izolare termică a acoperișurilor și mansardă tehnică 

Înainte de punerea în aplicare a acestei măsuri de eficiență 

energetică, este întotdeauna important să vă asigurați că 

acoperișul este într-o stare tehnică bună. Dacă nu, acoperișul 

trebuie să fie fixat 

Instalarea izolării de mansardă într-un acoperiș neizolat sau în 

mansarde tehnice (acoperișuri reci) este probabil cea mai 

eficientă metodă de a îmbunătăți eficiența țesăturii de 

construcție 

Acoperișurile plate cu punte caldă (acoperișuri calde) într-o 

clădire fără mansardă și mansarde tehnice este mai dificil și 

mai scump de izolat decât acoperișurile reci; cu toate acestea, 

această măsură este adecvată pentru acoperișurile neizolate. 

Izolația termică a pereților exteriori 

Pierderi mari de energie apar prin țesătura pereților. 

Îmbunătățirea izolației aici este o măsură importantă, care 

ajută atât la economisirea energiei, cât și la protejarea clădirii 

de la deprivare ulterioară. 

În renovarea globală a energiei, pereții fațadei și plinta sunt 

influențatori importanți în protejarea componentelor 

structurale ale peretelui, eficiența energetică a clădirii și 

sănătatea ocupanților săi. Acestea sunt protejate cu un strat 

de izolație termică, de exemplu cu un sistem compozit de 

izolare termică extern (ETICS) sau cu un sistem de fațadă 

ventilat. 

Ferestre și Uși 

Ferestrele cu eficiență energetică ridicată îmbunătățesc 

confortul interior, scurgeri nedorite de aer și contribuie la 

îmbunătățirea performanței energetice a clădirii 

Înlocuirea ușilor și ferestrelor originale necesită o atenție 

deosebită supravegherii amplasamentului în faza de instalare. 

Acest lucru trebuie să asigure o sigilare eficientă între praguri, 

jambiere și rame pentru ferestre pentru o etanșare adecvată 

la aer. 

Subsol 

Izolația termică a plafonului subsolului este deosebit de 

relevantă pentru subsolurile neîncălzite la rece. Pentru 

implementarea acestei măsuri este foarte important să goliți 

pivnița, astfel încât plăcile de izolație să poată fi instalate liber 

pe substrat. 

Cablul electric, punctele de iluminare, apa, canalizarea și 

conductele de încălzire nu trebuie să împiedice aplicarea 

izolației și să fie îndepărtate sau încorporate corespunzător în 

stratul de izolație. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instrumentul de bază al proiectului FinERRGo-Dom este platforma online 

SUNShINE care structurează cererea și urmărește schema de finanțare și 

tehnică a proiectelor.   

Această platformă cu mai multe părți interesate este proiectată să urmeze 

fiecare pas de implementare a proiectului, de la conceptul inițial până la 

agregare, asigurând în același timp cele mai înalte niveluri de securitate 

juridică și financiară, transparență și respectând nevoile fiecărui interesat. 

Platforma surprinde toate informațiile privind organizațiile, clădirile (activele), 

proiectul (tehnic și de proiectare) și tranzacția (legală și financiară). 

Acesta încorporează „Ghidul de investiții BEEF”, regulile aprobate de 

organismul de supraveghere al Facilității de eficiență energetică a clădirilor, 

„BEEF” al fiecărei țări partenere. 

Prin urmare, organizațiile partenere pot structura cererea prin intermediul 

platformei online („SUNShINE”) pentru implementarea proiectului prin 

fiecare tranzacție, inclusiv monitorizarea și evaluarea renovării. 

Mai mult, Platforma SUNShINE este pe deplin aliniată la planurile Comisiei 

Europene de a lansa o platformă deschisă care să reunească sectorul 

construcțiilor și construcțiilor, arhitecți și ingineri pentru: 

• Dezvoltarea posibilităţilor de finanţare inovatoare; 

• Promovarea investiţiilor în eficienţă energetică în clădiri; 

• Eforturi de renovare a piscinei în blocuri mari pentru a beneficia de 

economii de scară. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

CASE STUDY FROM KOVARNO STREET 

 

 

STUDIU DE CAZ DIN VALMIERA 
 
Valmiera este situat la aproximativ 120 km nord-est de 

Riga și la aproximativ 50 km de granița râului cu Estonia. 

 

De-a lungul râului Gauja au fost construite mai multe clădiri 

multifamiliale în anii 70 și 80. Trei clădiri de pe aceeași stradă, 

construite în aceeași perioadă cu același proiect de proiect 

original și de aceeași dimensiune prezintă un studiu de caz 

interesant. 

 

O clădire (nr. 13) a fost renovată și finanțată printr-un 

contract de performanță energetică, a doua clădire (nr. 11) a 

fost renovată luând un împrumut de la o bancă comercială și 

procesul organizat de asociația de proprietari a casei și a 

treia clădire (Nr. 9) nu a fost renovat. 

 

Rezultatele au demonstrat că compania ESCO a reușit să 

aducă mai multe economii de energie, a implementat mai 

multe măsuri de eficiență energetică, precum și măsuri de 

reabilitare la un cost global mai mic pentru proprietarii de 

case. 

 

Practic, proprietarii de locuințe ale clădirii Nr. 13 au primit o 

clădire eficientă și complet renovată și în fiecare lună plătesc 

cu aproximativ 24% mai puțin decât clădirea Nr. 11 și practic 

la fel ca și clădirea Nr. 9, care nu a fost renovat .  

Valoarea investiţiei  

Gaujas 11 

EUR 224 610 

Valoarea investiţiei 

Gaujas 13 

EUR 169 781 

© Drepturi de autor 



 

 

 

STUDIU DE CAZ DIN STRADA KOVARNO 
 

Clădirea 

 

Această clădire aparține clădirii de tip 103 standard și a fost 

construită în 1975. Este o clădire cu cinci etaje cu cinci scări. 

Înălțimea medie a unui etaj este de 2,5 m; suprafața totală 

este de 4.943,70 m2 din care 3.750 m2 sunt încălziți iarna. 

Există 70 de apartamente în clădire. Acest tip de serie de 

clădiri 103 este caracterizat de obicei de o problemă severă 

a pereților exteriori din cărămidă, care după câțiva ani de 

exploatare sunt împăcați și fisurați. 

 

Proiectul 

 

Plicul clădirii a fost complet renovat: cu instalarea izolației 

termice pe pereții exteriori (panouri din vată minerală de 120 

mm), mansardă (vată minerală liberă de 25 cm), izolarea 

termică a tavanului subsolului (polistiren extrudat de 10 cm), 

nou geamuri cu geam dublu și repararea și sigilarea ușilor. 

Apoi, alte măsuri importante de eficiență energetică au inclus 

instalarea de noi cazane, renovarea sistemului de încălzire a 

spațiului cu instalarea de supape termostatice și înlocuirea 

conductelor principale de distribuție la subsol și mansardă. 

Sistemul de circulație a apei calde menajere a fost reconstruit 

complet folosind un design modern și nou eficient din punct 

de vedere energetic. Contoarele de apă caldă menajeră au 

fost instalate în scări. Împreună cu măsurile de eficiență 

energetică au fost întreprinse o serie de acțiuni suplimentare 

pentru a rezolva probleme tehnice grave, precum și pentru a 

îmbunătăți estetica clădirii. De exemplu, acoperișul a fost 

renovat, scările au fost tencuite și vopsite, iar balcoanele au 

fost înlocuite cu loghi design modern. 

 

Economie de energie și confort 

 

După finalizarea lucrărilor de construcție, rezultatele sunt 

atent monitorizate. Analiza datelor colectate a arătat 

economii de energie pentru încălzirea spațiului de 43,6%. 

Pierderile de circulație pentru distribuția apei calde menajere 

au fost reduse cu 94,3%. Economiile totale de energie sunt 

apoi de 56,5%. În termeni absoluti, acest lucru este egal cu 

economii de energie de 350 MWh sau 92,4 tCO2 pe an. Toate 

datele sunt normalizate la condițiile meteo standard. Nivelul 

de confort este, de asemenea, un aspect important al 

proiectului. Temperatura interioară este garantată de 

furnizorul de servicii de energie și este monitorizată și 

menținută între nivelurile convenite, care se situează în jurul 

valorii de 21,5 ° C. 

 

 

 

Investiţia 

EUR 276 814 

© Drepturi de autor 

 



 

 

 

Nicholas Stancioff a luat parte la conferința finală a proiectului 

STEPPING - dezvoltat în 7 țări pentru a oferi sprijin pentru 

achizițiile publice ESCO. Instrumentele financiare care 

completează procesul au fost printre subiectele pe care le-a 

împărtășit experiența sa 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Loth-Babut
KAPE Krajowa Agencja

Poszanowania Energii S.A.

Eloise Stancioff 
Acţiunea climatic Ashoka    

din Spania vineri

Nicholas Stancioff
Păşind spre conferinţa 

finală

Kiril Raytchev
Alianţă pentru eficienţă 

energetică

Proiectul FinEERGo-Dom a fost prezentat de Karolina Loth-

Babut la KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 

eveniment de 2 zile „Inovații în domeniul energiei sub aspectul 

schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității aerului” în 

timpul sesiunii privind instrumentele financiare inovatoare. 

 

Cât de importantă este renovarea clădirilor pentru schimbările 

climatice în Europa? Proiectul FinEERGo-Dom a fost prezentat 

vineri la Acțiunea Climatică Ashoka Spania. Renovarea 

profundă a clădirilor ar putea reduce 36% din consumul de 

energie până în 2030. Acest lucru nu numai că creează 

eficiență energetică, ci și comunități mai sănătoase. FinEERGo-

Dom face ca eficiența energetică să fie o prioritate, 

concentrându-se mai întâi pe comunități. 

 

 

FinEERGo-Dom a fost subliniat de Kiril Raytchev, președintele 

Alianței pentru eficiența energetică (ONG-ul companiilor 

ESCO), ca un facilitator cheie pentru dezvoltarea pieței ESCO 

în Bulgaria, într-un interviu pentru „Noblesse Oblige” - revista 

bulgară Asociația industrială. În plus, cadrul ESCO a fost 

prezentat ca un mecanism durabil și scalabil, care ar putea fi 

utilizat pentru atragerea investițiilor în realizarea măsurilor de 

eficiență energetică și creșterea calității vieții în Bulgaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fineergodom.eu 


