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Stimate cititor,
Lipsa de cuno tin e privind posibilit ile i avantajele oferite de renovarea ambi ioas este cel
mai important obstacol în calea renov rii de tip NZEBR. Accesul la informa ii u or de în eles
i de încredere privind alternativele pentru renovare constituie o modalitate de a dep i
aceast barier . În cadrul proiectului IEE NeZeR am analizat proiecte de renovare de tip
NZEBR care au fost implementate cu succes, pentru a identifica factorii de succes i barierele
tehnice în calea implement rii. Am combinat solu ii tehnice pentru renovarea de tip NZEBR
cu pachete de solu ii i am identificat lacunele actuale în privin a cerin elor energetice optime
i a tehnologiilor existente. În cadrul celei de-a doua vizite de studiu la Stockholm au fost
prezentate rezultatele i lec iile înv ate în proiectul suedez "Järva Durabil ".
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. Toate buletinele informative sunt disponibile pe site-ul proiectului
www.nezer-project.eu.

Ultimele rapoarte NeZeR:
Cazuri de renovare de succes Pentru a produce
informa ii u or de în eles i de încredere privind
alternativele pentru renovare, am colectat i analizat
într-o bro ur 30 de cazuri europene de renovare de
succes. În aceast bro ur , pentru fiecare caz se
prezint descrierea general , tehnologiile dinainte i
de dup renovare, posibilele bariere i factorii de
succes din timpul renov rii, organizarea i procesul
de renovare i link-uri c tre informa ii suplimentare.
Bro ura este disponibil în limbile englez ,
finlandez , suedez , olandez , român
i spaniol .
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Criterii de interven ie i pachete de solu ii pentru renovarea cl dirilor în sistem zero
energie NZEBR. Pachetele de solu ii pentru renovare au fost definite pentru cl diri
reziden iale construite între 1960-1980 în diferite zone climatice europene. Pe lâng
diferen ele dintre ri, acelea i pachete de solu ii pot fi puse în aplicare, cu unele adapt ri pe
bazate pe caracteristicile produsului, cum ar fi tipul de geam, tipul de material izolant i
grosimea. Conform acestui studiu, exist înc unele lacune care ar trebui s fie dep ite
pentru a ajunge în mod eficient la o renovare în sistem zero energie, cum ar fi implementarea
ventila iei cu recuperare de c ldur i a sistemelor de înc lzire de joas temperatur i
disponibilitatea unei suprafe e de acoperi suficient pentru panourile fotovoltaice i / sau
energia termic solar .
Seminar i vizit de studiu “Järva
durabil “ Un seminar i o vizit de de
studiu au fost organizate pe 19 mai 2015
în Järva, o suburbie a ora ului Stockholm.
Seminarul a prezentat rezultatele i
lec iile înv ate în cadrul proiectului Järva
Durabil în perioada 2010-2014, care a
avut ca rezultate:
apte blocuri de
locuin e renovate pentru a fi eficiente din
punct de vedere energetic, cu un consum
de energie termic redus cu 50%, 10 000
m2 de panouri fotovoltaice noi, piste de
biciclete îmbun
ite care au condus la
dublarea num rului de bicicli ti, precum i 5 000 de persoane educate cu privire la un mod de
via durabil: energie, transport i consum. Locuitorii au fost implica i în planificarea
ac iunilor de renovare, prin raportarea problemelor existente i colaborarea cu arhitec ii i
compania de locuin e. A fost sus inut o prezentare despre modul în care celulele solare
reduc consumul de energie i amprenta de carbon. Cazurile de renovare, cu performan ele
energetice dinainte i dup renovare, au fost prezentate mai întâi de detaliu i apoi vizitate de
tre participan ii din cadrul proiectului. Pute i citi mai multe despre seminar i vizit în
raportul vizitei de studiu.
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