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Highlights

Trei teme principale de discuții:

 

Renovarea energetică a clădirilor publice
Servicii integrate de renovare a clădirilor rezidențiale  
Strategia de renovare pe termen lung – de la elaborare la implementare 

 5 Sesiuni
Sesiune plenară introductivă - 3 Sesiuni tematice paralele 

Sesiune plenară de închidere

 
      

22 vorbitori
57 participanți panelisti
60 participanți observatori

 139 Părți interesate

 
 

Repere ale 
mesei 

rotunde
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Idei de reținut

PRIMA MASĂ ROTUNDĂ SMAFIN
 ÎN ROMÂNIA 

Prin adoptarea Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung, România asigură
cadrul strategic național pentru renovarea parcului de clădiri rezidențiale și

nerezidențiale, publice și private, aliniat cu cerințele prevăzute prin Directiva

2018/844/UE, cu obiectivele europene stabilite prin inițiativa Comisiei Europene „Valul

de renovări ale clădirilor” și strategiile privind clima.

László Borbély, Consilier de Stat la cabinetul Prim-Ministrului, coordonator al 

Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului

"

Planul de Redresare și Reziliență al UE va sprijini toate sectoarele economice, dar

investind într-un mod inteligent într-o economie bazată pe soluții de digitalizare și de

decarbonatare, care devin esențiale în procesul de modernizare și de transformare

sustenabilă a economiei.

Tudor Constantinescu, Consilier Principal al Directorului General pentru Energie, 

Comisia Europeană

"

Eficiența energetică este una dintre cele mai bune soluții pentru consolidarea

securității energetice naționale, pentru sprijinirea dezvoltării economiei și îmbunătățirea

competitivității. Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii

energetice naționale și, în același timp, ea poate contribui la reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră.

Cristina Prună, Membru al Parlamentului României, Vice-Președinte al Camerei 

Deputaților, Vice-Președinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii a Camerei 

Deputaților

Proiectele de eficiență energetică vor fi finanțate în următoarea perioadă de programare

prin intermediul a trei programe naționale: Programul Regional Operațional, Fondul

pentru Tranziție Justă și Programul Național de Recuperare și Reziliență.

Marius Mihai Vasiliu, Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

"
"

www.smafin.eu

https://www.smafin.eu/
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Concluziile mesei rotunde

Renovarea energetică a clădirilor publice

Servicii integrate de renovare a clădirilor rezidențiale 

Strategia de renovare pe termen lung – de la elaborare la implementare

Principalele bariere țin de domeniul legal și legislativ, dar oportunitățile
aduse de noile strategii și planuri de acțiune europene și naționale

trebuie să fie proritizate.

Este necesar să avem profesioniști bine instruiți la nivelul primăriilor

(manageri energetici).

Proiectele de tip ESCO și Contractele de Performanță Energetică ar trebui

să fie mai bine diseminate, astfel încât avantajele acestora să fie mai bine

cunoscute la nivel local.

Este necesar ca proprietarii clădirilor să fie sprijiniți financiar, dar aceștia

trebuie să fie implicați în procesul de renovare, inclusiv prin plata unei

părți din costurile lucrărilor.

Consultața tehnică este de o importanță crucială, iar “Ghișeele Unice” ar

putea fi o soluție pentru acest lucru.

Exemplele de bune practici ar trebui diseminate pe scară mai largă.
Diferitele strategii și planuri de acțiune ar trebui abordate într-o manieră
integrată.

Este esentială stabilirea unor parteneriate între factorii de decizie și

experții din piață.
Diferite documente strategice trebuie să conțină măsuri complementare.

Instrumente financiare diferite și variate trebuie integrate.

Sunt necesare diseminarea mai bună a informației și creșterea

conștientizării, în special în rândul proprietarilor de clădiri, întrucât în

prezent ei utilizează un singur mijloc de finanțare – granturile -, situație

care se va schimba pe viitor.

Este necesară monitorizarea valorilor reale ale economiilor de energie și

ale reducerilor de emisii de CO2.

1
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https://www.smafin.eu/
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Concluziile mesei rotunde
Documentele strategice trebuie armonizate la nivel național, măsurile

adoptate trebuie să fie complementare, pentru a sprijini atingerea

obiectivelor și pentru a evita risipa de bani și eforturi.

Sectorul financiar trebuie să devină verde, mai orientat spre finanțarea

proiectelor verzi.

Trebuie avută în vedere taxonomia, atunci când se iau decizii cu privire la

investiții.

Beneficiarii trebuie să fie implicați în dezvoltarea diferitelor instrumente

de finanțare.

Ar trebui adoptate și promovate intens scheme de finanțare inovatoare.

Când vorbesc despre eficiența energetică a clădirilor, indiferent dacă sunt

clădiri publice, comerciale sau rezidențiale, oamenii se gândesc la

subvenții, la finanțări bugetare. Dar dezbaterile care au avut loc în cadrul

mesei rotunde arată că proiectele de eficiență energetică finanțate din

bani privați au fost cheltuite mult mai bine, cu rezultate mult mai bune, în

ceea ce privește reducerea consumului de energie, emisiile de CO2

evitate și îmbunătățirea condițiilor de locuire.

Instruirea și conștientizarea sunt cruciale la toate nivelurile, de la

autoritățile publice locale, regionale și naționale, la diverse categorii

profesionale (arhitecți, urbanisti etc.), precum și la cetățeni și proprietari

sau administratori de clădiri.

Finanțarea Verde ar trebui privită ca o oportunitate pentru o schimbare

durabilă
Discuțiile și consultările ar trebui să continue, în cadrul proiectului

SMAFIN, al activităților grupului de lucru, în cadrul următoarei mese

rotunde (când temele abordate ar trebui extinse la industrie, de exemplu),

dar și cu alte ocazii, cum ar fi consultări publice lansate de autoritățile
locale și centrale sau de proiecte cu teme similare sau conexe. Este

foarte important ca tot mai mulți specialiști să aibă posibilitatea de a-și

spune părerea.
Cele trei secțiuni paralele au fost moderate de:

      din cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Mihai Tudorancea, Director General, TUD Group
Dumitru Chisăliță, Președinte, Asociația Energia Inteligentă     
Luminița Bălălău, Departamentul de Dezvoltare Durabilă 

https://www.smafin.eu/

