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Stimate cititor,
Sunte i interesat de posibilit ile i beneficiile renov rilor de anvergur ?
În cadrul proiectului IEE NeZeR promov m implementarea m surilor “Nearly Zero Energy
Building Renovation“ (NZEBR - renovarea cl dirilor în sistem 0 energie) cu produc ie
integrat de energie regenerabil pe pia a european de renovare. Acest buletin informativ v
va oferi informa ii despre progresul nostru i despre rezultatele ob inute pân în prezent.
Buletinele informative, publicate de dou ori pe an, sunt disponibile i pe site-ul proiectului
www.nezer-project.eu.
NeZeR urm re te cre terea nivelului de cunoa tere a conceptelor NZEBR i a beneficiilor
pentru proprietarii institu ionali de locuin e i întregul lan de construc ie. Principalele
grupuri- int sunt factorii de decizie i proprietarii, actorii din industria de construc ii care
efectueaz renov rile i produc torii componentelor i solu iilor tehnice pentru renovarea
cl dirilor în sistem NZEBR
Pute i desc rca rapoartele noastra în limba englez de la adresa www.nezerproject.eu/publications, iar în limbile finlandez /suedez /olandez /român /spaniol de pe
paginile na ionale.
Ultimele rapoarte NeZeR:
Solu ii tehnice pentru reducere energetic
i surse de energie
regenerabil pentru o renovare eficient energetic optim Exist o
mul ime de tehnologii de renovare energetic , atât inovative cât i
tradi ionale. Pentru a atinge obiectivul NZEBR e nevoie de pachete
de solu ii. Ca un prim pas spre formularea pachetelor de solu ii, am
prezentat tehnologiile inovative existente pentru ziduri, ferestre,
acoperi uri,
i sisteme de renovare de tip HVAC (heating,
ventilating, air conditioning - înc lzire, ventila ie, aer condi ionat)
precum i implementarea solu iilor de energie regenerabil . Fi ele de
date tehnologice includ o descriere general a solu iei precum i
posibilit ile de aplicare, schi e de concepte i imagini, nivelul de
inovare, avantaje, dezvantaje, probleme poten iale, aspecte referitoare
la execu ie, durabilitate i pia .
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Am colectat, de asemenea, cele mai reprezentative tipologii de cl diri din fiecare ar
partner : caracteristici de construc ie, performan energetic , tip de proprietate/reziden i i
loca ie.
Analiza factorilor de decizie i clusterele na ionale NZEBR Am identificat grupurile int la
nivel na ional prin efectuarea unei analize a factorilor de decizie în Finlanda, Suedia, Olanda,
Romînia i Spania. Grupurile factorilor de decizie au fost identificate i încadrate în
urm toarele categorii, în func ie de nivelul de putere i interes: Actori Cheie, R spunde
Nevoilor Lor, Manifest În elegere i Cei Mai Pu in Importan i.
Pe baza acestei analize a factorilor de decizie, am stabilit clustere na ionale în Finlanda,
Suedia, Olanda, România i Spania. Aceste clustere na ionale vor asigura impactul proiectului
NeZeR atît pe durata acestuia cât i dup încheierea sa.
Rolul ESCO în NZBR O companie de servicii energetice (ESCO - Energy Service Company)
este o persoan fizic sau juridic care furnizeaz servicii energetice i/sau alte m suri de
îmbun ire a eficien ei energetice în instala iile sau la sediul unui utilizator, i accept un
anumit grad de risc financiar în acest proces. Plata pentru serviciile prestate este bazat în
întregime sau par ial pe realizarea amelior rii eficien ei energetice i pe îndeplinirea celorlalte
criterii de performan convenite.
Pentru acest raport am elaboratat o imagine de ansamblu a pie ei care arat asem rile i
diferen ele dintre rile participante în ceea ce prive te piedicile i factorii de succes pentru
ESCO pe piata. În majoritatea rilor nevoia de informare i formare este eviden iat ca un
factor-cheie pentru a duce mai departe dezvoltarea pie ei.
Acord ecologic pentru locuin e sociale - noi
abord ri pentru concepte NZBR la scal
industrial Un mini-simpozion a fost organizat
în data de 23 septembrie 2014 la Centrul de
Renovare Durabil din Amersfoort, în contextul
întâlnirii de lucru din cadrul proiectului NeZeR.
Mini-simpozionul a prezentat conceptele NZBR
utilizând elemente prefabricate. Programul
olandez “De Stroomversnelling” î i propune renovarea a 111.000 de case de închiriat pentru a
ajunge la nivelul “zero pe contor” pân în anul 2020. Patru mari companii de construc ii au
fost invita e s dezvolte i s expun solu ii tehnice pentru aceast provocare.
Mini-simpozionul a inclus o vizit la fa a locului la proiectul de renovare Soesterberg "contor
zero", în cadrul c ruia compania de locuin e sociale Portaal renoveaz 109 case din anii
aizeci în locuin e "contor zero". Citi i mai multe despre mini-simpozion i vizita la fa a
locului în raportul vizitei de studiu.
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