
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                   

                                                                                                 

  

 

IMAGINEAZĂ UN MEDIU CONSTRUIT 
CARE ASIGURĂ O CALITATE SUPERIOARĂ 
A VIEȚII PENTRU TOȚI 

                                                                         WORKSHOP 

Schimbă România cu BUILD UPON  
 
 
 

Brasserie Luther, Brașov -                                                   
Vineri, 13 mai 2016 
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Proiect Finanțat prin 

Programul Horizon 2020 al 

Uniunii Europene 



                                             

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) este o asociație non-profit, formată din organizații active în toată țara. Echipa 

RoGBC și partenerii promovează de peste 8 ani responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică pe durata ciclului de 

viață a unei clădiri având o serie de inițiative de îmbunătățire a mediului construit și programe educaționale dedicate. 

Vizitați: http://www.rogbc.org/ 

DESPRE LOCAȚIA EVENIMENTULUI: 

BRASSERIE LUTHER, BRAȘOV 

La kilometrul 0, în Piața Sfatului din Brașov, se 

afla unul dintre cele mai frumoase localuri din 

România. Este vorba despre fostul 

restaurantul Luther, localul pe care îl 

frecventau intelectualii – medici, profesori și 

avocați. Luther Brasserie & Lounge s-a deschis 

pe 20 februarie 2016. Conceptul a fost readus 

la viață de către Ruxandra Popa, iar design-ul 

și toate elementele de creație arhitecturală au 

fost realizate de artistul Mircea Scholtter. 

“Am ales Brasovul pentru a dezvolta conceptul 

de Luther Brasserie pentru că acest oraș avea 

nevoie de un local care să vorbească despre 

neorenascentism și despre epoca barocului 

într-o formă mult mai permisivă pentru 

publicul larg.  Am ales un concept sinergic 

unde am amestecat elemente din brasserie 

frantuzeasca cu elemente din istoria 

Brasovului. Cum intri in local nu poti sa nu 

remarci in zona barului un element 

architectural ce imita orga Bisericii Negre.”, 

explică Ruxandra Popa. 



 

 

 

 

 

 

BUILD UPON este cel mai mare proiect de 
colaborare din lume pe tema renovării fondului 
construit - reunind peste 1.000 de organizații, din 
13 țări, la peste 80 de evenimente în 2016-17. 
Acesta își propune să creeze o revoluție în 
renovare pe întreg continentul european, ajutând 
țările să actualizeze strategile naționale pentru 
renovarea clădirilor existente, până la data de 30 
aprilie 2017, termenul limită al Uniunii Europene. 

CREDEM CĂ PUTEM AVEA CLĂDIRI MAI BUNE DECÂT AVEM ÎN PREZENT

Scopul cheie al acestui workshop a fost: 

1. Elaborarea unei declarații de ambiție rezultat al
consultării părților interesate, care să conțină un set de
recomandări pentru co-crearea a Strategiei Naționale de
Renovare a României

2. Obținerea unei noi versiuni a strategiei actuale
însoțită de un plan de implementare care să ne
reprezinte și să schimbe România prin renovarea
sustenabilă a fondului de clădiri existent.

3. Obținerea de clădiri mai frumoase, mai sigure, mai
sănătoase, mai confortabile, de calitate superioară,
renovate la înalte standarde de eficiență energetică și
totodată responsabile față de mediu, comunități și
planetă.

Agenda o puteți găsi aici. 

Subiectul Principal cuprinde: 

Ce ar trebui făcut pentru ca „transformarea pozitivă a 
României” să fie sinonimă cu „transformarea pozitivă a 
renovării fondului construit”? Ne-am îndreptat atenția 
și am aprofundat situațiile problematice întâlnite până 
în prezent, pentru a crește nivelul de siguranță a 
construcțiilor, nivelul calitativ al acestora, transparența, 
implicarea și participarea tuturor actorilor în procesul 
integrativ al implementării unei Strategii Naționale de 
Renovare. 

Principalele Bariere Adresate: 

Creșterea gradului de conștientizare precum și 
dezvoltarea instrumentelor economico-financiare au 
fost identificate de către grupul nostru de lucru drept 
principale bariere, dar și principale oportunități. 

Aceste strategii sunt critice pentru reducerea 
consumului de energie al Europei, reducerea 
efectelor schimbărilor climatice, precum și crearea 
unor clădiri care oferă o înaltă calitate a vieții 
pentru toți. 

SCOPUL WORKSHOPULUI SUBIECT PRINCIPAL / BARIERE 

http://www.rogbc.org/Downloads/Evenimente/agenda_brasov.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOCAREA BUILD UPON 

Uniunea Europeană solicită fiecărei țări să stabilească o "strategie națională de renovare", o strategie pe termen lung 
pentru renovarea locuințelor și clădirilor comerciale la standarde înalte de eficiență energetică. 

Acest lucru a fost făcut pentru prima dată pe data de 30 aprilie 2014, cu obligativitatea lansării unor noi versiuni 
îmbunătățite ale strategiilor la fiecare trei ani după această dată, următorul termen limită fiind pe data de 30 aprilie 2017. 
Deci, cum facem? 

Astăzi, multe dintre persoanele și organizațiile implicate în această provocare nu sunt angajate în mod activ în dezbaterea 
strategiei naționale de renovare. De aceea este necesară o colaborare structurată la scară largă între părțile interesate și 
între inițiativele de succes pentru a revoluționa procesul de renovare de care are nevoie Europa. 

Deși prima versiune a Strategiei Naționale de Renovare a fost considerată exemplu de bună practică și situată pe locul 3 în topul 
strategiilor de către Uniunea Europeană (European Commission/2016/JRC Science for Policy Report/ Synthesis Report on the 
assessment of Member States’ building renovation strategies/pg 14, 17), planul de implementare eficient și îmbunățirea nivelului de 
ambiție necesită în continuare un efort susținut. Rezultatele sesiunilor de consultare publică s-au concretizat într-o declarație de 
ambiție care cuprinde un set de recomandări pentru autoritățile guvernamentale, menite să îmbunătățească strategia națională 
existentă de renovare a fondului construit. Dialogul părților interesate s-a derulat cu ocazia a 10 ateliere de lucru susținute în București 
și diverse regiuni ale țării, precum Moldova, Banat, Oltenia, Transilvania și Dobrogea, în primăvara anului 2016. Sesiunile de consultare 
publică organizate în formula inovatoare „World Cafe” precum și participarea unor experți naționali și internaționali care au prezentat 
exemple de bune practici, au contribuit la consolidarea unei colaborări constructive pentru  co-crearea Strategiei Naționale de Renovare 
și au dat naștere unor noi idei pentru implementarea acesteia în creșterii eficienței energetice și a gradului de sustenabilitate a fondului 
construit.  



 

 

Călătoria Dialogului BUILD UPON 

În perioada aprilie - iunie 2016, în România s-au organizat o serie de ateliere de lucru axate pe consultarea publică a părților interesate în 

vederea co-creării Strategiei Naționale de Renovare. În ultimele săptămâni am străbătut peste 4000 de kilometri, am organizat 10 sesiuni 

de consultare publică în Cluj, Iași, Galați, Brașov, Craiova, Timișoara și București unde am discutat cu peste 400 de persoane de toate 

vârstele, categoriile sociale și profesionale în realizarea Co-creării și sprijinirii implementării Strategiei Naționale de Renovare a României. 

Obiectivul acestor sesiuni de consultare a fost facilitarea dialogului între toate părțile interesate și responsabilizarea lor în vederea 

transformării fondului construit al României, atât public, cât și privat, într-unul eficient energetic și sustenabilitate. 

OBIECTIVE 

1. Abordarea provocării procesului actual de renovare în România;
2. Definirea procesului BUILD UPON pentru a permite părților interesate să se implice și să participe la dialog;
3. Explorarea opiniilor părților interesate, pentru a afla cum putem construi o comunitate de mare impact împreună.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Q&A 

1. Ce instrumente financiare ar fi

relevante pentru sprijinirea renovărilor

eficiente energetic și sustenabile?

2. Cum putem împuternici beneficiarii

renovării să aibă un rol de decizie în

calitatea renovării?

Beneficiarul nu trebuie împuternicit  întrucât el are 

deja toate drepturile de a lua o decizie în ceea ce 

priveste calitatea renovării: renovarea este 

normată iar primaria autorizează și impune condiții 

dar nu poate impune o anumită calitate, aceasta 

fiind responsabilitatea beneficiarilor informați, de 

aceea o soluție ar fi campanii de conștientizare în 

ceea ce privește renovările sustenabile și calitative. 

Fațadele ar trebui să fie administrate de 

municipalitate, gândite uniform prin utilizarea de 

materiale și soluții sustenabile, având un impact 

pozitiv asupra aspectului estetic al orașului. Sunt 

necesare cu toate acestea soluții recomandate, 

inteligente pentru renovărilor diferitelor tipuri de 

clădiri.  

Ar trebui creat un fond multianual creat din taxe 

locale anuale, administrat de către consiliul local și 

gestionat transparent și redirectionat către renovări 

sau alte priorități ale orașului; În mediul privat există 

multe firme de succes în fiecare județ care ar putea 

dona pentru acest fond de renovare. Alte soluții ar fi: 

un program de tip “adoptă o clădire”, în care 

corporații mari la nivel european ar putea să își 

aleagă o clădire și să o renoveze pe cost propriu; 

fondurile europene care necesită consultanți capabili 

de atracția acestor fonduri într-un mod transparent; 

un program inițiat de BNR referitor la prima casă 

renovată, cu dobândă redusă astfel încât să nu se 

simtă efortul finanțării; un program național de 

renovare care ar putea fi conectat cu alte instituții 

internaționale de finanțare (ex. UNDP care a 

gestionat în 2015, 14 miliarde de dolari acum se 

orientează și pe partea de sustenabilitate și 

dezvoltare durabilă); fond privind dezvoltarea 

sustenabilă la care să aplicăm prin reprezentanții 

români la ONU.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Ce programe de stimulare ar putea oferi

administrația locală și/sau centrală pentru

a sprijini renovările extinse sustenabile?

Pentru renovarea eficientă dpdv energetic și sustenabilă a 

locuințelor trebuie abordată problema legată de creșterea 

conștientizării și responsabilizării beneficiarilor în funcție 

de ceea ce ar fi optim să construiască; este necesară o 

campanie generală pe tema sustenabilității pentru a 

schimba mentalitatea urilizatorilor finali. Totodată sunt 

necesare soluții pentru fiecare tip de program și  măsuri 

legislative la nivel centralizat care să responsabilizeze 

proprietarii să construiască urmând normele estetice și 

calitative ale clădirilor rezidențiale.  

6. Ce se poate face pentru renovarea

sustenabilă a clădirilor publice (grădinițe,

școli, spitale, sedii administrative și

monumente istorice)?

4. Ce se poate face ptr renovarea eficientă

dpdv energetic și sustenabilă a clădirilor

rezidențiale (blocuri de locuințe și case

individuale)?

Administrația locală și/sau centrală ar putea oferi drept 

stimulare pentru sprijinirea renovărilor extinse sustenabile 

campanii de conștientizare și informare a publicului pentru 

înțelegerea beneficiilor pe termen lung; reducerea sau 

anularea anumitor taxe și impozite ale clădirilor prin 

eficientizarea lor energetică și renovări cu soluții 

sustenabile; educarea studenților pe tema sustenabilității - 

sunt necesare  broșuri de informare; taxa de reabilitare - 

asociațiile de proprietari plătesc renovarea sub forma unei 

taxe de reabilitare lunare mult mai mică decât plata facturii 

lunare la energie, primăria suportând astfel costurile. 

Totodată ar fi necesară crearea unui departament de 

eficientizare energetică în cadrul administrației locale care 

să colecteze informații și să creeze o punte de legatură și 

informare între beneficiar și autoritatea publică locală.  

Pentru renovarea sustenabilă a clădirilor publice, strategia 

trebuie gândită cu adresabilitatea beneficiarilor și 

diferitelor target grupuri, stabilind soluții de implementare 

pentru fiecare tip de proiect în parte; în cazul 

monumentelor istorice, trebuie avută în considerare 

păstrarea specificului arhitectural și  arhitectura existentă. 

Beneficiarii trebuiesc informați despre beneficiile renovării 

clădirilor publice prin îndrumări practice, accesibile 

publicului larg. Trebuie ieșit din sfera “da dar..”, spre “de ce 

nu?”  



 

 

 

 

Dezvoltarea sustenabilă este într-adevar costisitoare 

ca și barieră și de aceea trebuie pornit de la un 

proiect care să creeze o hartă a priorităților în oraș și 

care șă ne indice unde este nevoie de intervenție în 

renovare sustenabilă și cine ar putea să se implice în 

aceste demersuri. Autoritatea locală trebuie să se 

implice în începerea procesului de renovare iar orice 

autoritate publică locală din țară are sub ogida sa 

anumite instituții publice pe care le poate renova și în 

care să investească. 

Cornel George Comșa, Deputat al județului Alba, Camera 

Deputaților 

Stocul de clădiri care implică locuințele sociale în 

Europa este foarte mare. În Malaga, Spania, a fost 

pus în practică un proces de colaborare intensă, 

implicând rezidenți, membri ai Consiliului Local, 

studenți și profesioniști din domeniul eficienței 

energetice și de arhitectură. Soluțiile au luat în 

considerare atât aspectele sociale și economice cât și 

cele tehnice ale clădirii iar rezidenții au participat nu 

doar în schimbarea comportamentelor, ci și în lucrările 

de renovare și în ateliere de lucru pentru a învăța cum 

să întrețină sistemele de instalații, obținând astfel 

competențe pentru locuri de muncă viitoare. 

Ivan Luque Segura, Expert Senior, ELIH-MED Project, 

Malaga, Spania 

Există un moment “optim” pentru a investi corect în 

procesul de construcție. Avem nevoie de o nouă 

strategie de renovare a României însoțită de un plan de 

implementare. Noua strategie de renovare va fi o 
consecință a procesului de co-creare transparentă,

inclusivă, rezultată al dialogului între toate părțile 

implicate. O strategie care are nu doar ne privește, ci 

ne reprezintă! 

Monica Ardeleanu, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi 



STUDIU DE CAZ
Modele Urbane Sustenabile -
Metodologii

Proiectul are în vedere promovarea Modelului Urban
Sustenabil în orașele clasice europene ale căror
caracteristici principale sunt:

1.Densitatea populației

2.Compactitatea urbană

3.Complexitatea urbană

4.Distanța dintre serviciile de bază

Proiectul se referă la identificarea și maparea "green
apples", care reprezintă zone demonstrative ce ar putea
fi extinse la nivelul întregului oraș. Autoritățile trebuie
să fie în concordanță cu aceste inițiative ca
metodologie. Componentele cheie ale proiectului se
referă la finanțare / întâlniri tehnice și politice / proiecte
și parteneri / forum al primăriei. Instrumentele
metodologice, implică analiza a 20 de indicatori comuni
pentru fiecare oraș pentru a determina cât de
sustenabil este orașul. Hărțile analitice astfel create
ajută la prioritizarea și demonstrarea diverselor situații
din oraș, pentru a descoperi niveluri interactive de
consum de energie și oportunități urbane, ceea ce va
duce în cele din urmă la o mai bună dezvoltare și
renovare a orașelor.

Mai multe informații: www.catmed.eu

CAT-MED - Platform for
Sustainable Urban Projects

Ivan Luque Segura, Consultant în Sustenabilitate
urbană

Scopul principal al proiectului CAT-MED este
dezvoltarea unor modele urbane sustenabile, care se
bazează pe orașul mediteranean clasic; compact,
complex și acolo unde proximitatea serviciilor publice
este determinată de capacitatea oamenilor de a le
accesa pe jos. Proiectul este dezvoltă un sistem de
indicatori comuni și a efectuat o experiență-pilot care
a implicat planificarea și proiectarea zonelor
supranumite Green Apple. Proiectul reprezintă un
simbol al coeziunii teritoriale, sociale și tehnologice,
promovând participarea și dezbaterea publică prin
lansarea unei platforme pentru orașele
mediteraneene.



ELIH-MED - Energy Efficiency
in Low Income Housing in the
Mediterranean

Ivan Luque Segura, Coordonator ELIH-MED Malaga
Proiect Pilot

Proiectul ELIH-MED s-a desfășurat din aprilie 2011
până în martie 2014; a inclus parteneri din 7 țări,
acoperind întreaga coastă mediteraneeană (MED) din
nordul Mediteranei și colaborând pentru a
îmbunătăți eficiența energetică și pentru a promova
economisirea de energie în locuințe cu venituri mici
(LIH) din zona MED. Deși conceptul de "locuințe cu
venituri mici" variază de la o țară la alta, ea poate fi
definită luând în considerare un eșantion
reprezentativ al populației țintă, care include trei
segmente diferite:

a) proprietarii și locatarii de locuințe private cu
venituri mici;

b) locuințele care suferă de sărăcie energetică și

c) locatarii "caselor sociale" tradiționale.

STUDIU DE CAZ
Proiect pilot de renovare a clădirilor
sociale din zona coastei mediterane:
Malaga, Spania

Consiliul Local din Malaga, Spania a implicat locuitorii
din complexul rezidențial Los Limoneros în renovarea
energetică a acestei clădiri de locuințe sociale (140 de
apartamente).

Zona imobilului este asociată cu șomajul, neîncrederea
în autoritățile locale, ratele ridicate de criminalitate și
activități ilegale, astfel încât orașul a realizat că, pentru a
reuși, ar trebui să implice rezidenții în procesul de
renovare. Acest lucru a însemnat luarea în considerare a
nevoilor locuitorilor precum și a cerințelor tehnice ale
clădirii, precum și crearea unui proiect-pilot participativ,
reunind rezidenți, proprietari și personal al consiliului
local.

Soluții cum ar fi izolarea acoperișului și podelelor,
încălzirea apei sanitare cu energie solară și un nou
sistem de ventilație au contribuit la îmbunătățirea
clasificării energetice a clădirii de la un grad F la D.
Instalarea a 45 de contoare inteligente a ajutat de
asemenea rezidenții să înțeleagă mai bine impactul
consumului lor de energie.

Malaga a realizat o campanie mai largă de sensibilizare,
estimată la implicarea a 23.000 de locuitori.

Mai multe informații: www.elih-med.eu

Vizionați filmul campaniei de informare pe linkul:

https://youtu.be/JEzFOYk4DwE



„Strategia pe care noi am adoptat-o este
rezolvarea problemei densit ii si a mobilit ii în
Bucure . m plecat de la studiul f cut de
Facultatea de Urbanism i propunerea Bucure
2035 ce presupune realizarea mai multor poli
urbani de dezvoltare. Sus inem conceptul unui
Bucure policentric, dezvoltând locurile
abandonate din ora , prin construirea pe aceste
spa ii a unor adev rate car ere sustenabile i a unei
re ele de transport a c rei func ionalitate s se
bazeze pe energia provenit din surse regenerabile.
Vrem un Bucure bio ic, unde natura î i are locul
prestabilit, creând ac vit i sociale i economice”.

STUDIU DE CAZ
EFdeN 4C - Primul Centru de
Cercetare a Condi iilor de Confort din
România

www.efden.org

EFdeN /

Mihai Toader-Pas ,Manager Proiect EFdeN

EFdeN este echipa României cali cat între cele 20
de naliste ale Solar Decathlon Europe, cea mai
important compe ie de arhitectur i tehnologii
integrate la nivel mondial, care s-a desf urat în
2014 la Versailles. Echipa a proiectat i a construit



 
Analiza Participanților la Workshop 

La acest atelier de lucru au participat ca procent 
majoritar părți interesate din partea companiilor 
din domeniul construcțiilor, urmat de 
reprezentanți ai beneficiarilor finali și ONG-uri și 
Asociații, precum și reprezentanți ai 
Parlamentului. 

BUILD UPON are ca scop abordarea și reunirea 
tuturor părților interesate în colaborare cu privire 
la strategiile naționale de renovare. Harta inițială 
a tuturor potențialilor participanți la atelierele de 
lucru este reprezentată mai jos prin sistemul 
grafic Kumu.io :

PARTICIPANȚI 



Cum ne putem implica? 

Domeniile-cheie în cazul în care părțile interesate s-au 
implicat în procesul BUILD UPON includ: 

Harta părților interesate în sistemele de renovare: 
Peste 1000 de organizații ale părților interesate au fost 
identificate în țările participante la proiect. Hărți 
vizuală ale părților interesate au fost create folosind 
sistemul Kumu. Aceste hărți pentru create pentru 
dumneavoastră pentru a asigura o imagine 
reprezentativă a organizațiilor cheie ce au colaborat la 
co-crearea strategiile naționale de renovare. 

Platforma RenoWiki: O analiză aprofundată a barierelor 
în calea renovărilor a condus către identificarea unor 
categorii importante de bariere și a unor inițiative de 
renovare existente, drept soluții. Scopul RenoWiki este 
de a oferi un rezumat cuprinzător al tuturor inițiativelor 
de renovare de mare impact din peste 13 țări ale 
proiectului, pentru a demonstra modul în care 
strategiile naționale de renovare se pot îmbunătăți în 
mod strategic și modul în care soluțiile identificate pot 
fi introduse și în alte țări. 

Colaborarea în ateliere de lucru și evenimente: O serie 
de peste 80 de ateliere și evenimente din Europa au 
scopul de a reuni părțile interesate în timpul 
proiectului. Acești colaboratori ne-au ajutat să găzduim 
dialogul privind strategiile naționale de renovare 
pentru anul 2017. 

Participarea la ateliere și evenimente: Majoritatea 
evenimentelor au avut loc la nivel local, în municipii 
importante, la care se adaugă un număr redus de 
evenimente europene, care vor avea loc în perioada 
următoare și vor ridica acest dialog național structurat 
într-un dialog structurat între state. Aceste 
workshopuri reprezintă o necesitate pentru oricine care 
vrea să se asigure că vocea și punctul lui de vedere este 
auzit în procesul de co-creare a unei strategii naționale 
de renovare. 

În România, am organizat zece ateliere de lucru în șapte 
orașe  - Cluj, Iași, Galați, Brașov, Craiova, Timișoara și 
București, unde am discutat cu peste 400 de persoane 
de toate vârstele, categoriile sociale și profesionale în 
realizarea Co-creării și sprijinirii implementării 
Strategiei Naționale de Renovare a României. 

E-mail: monica.ardeleanu@rogbc.org

Website: www.rogbc.org 

 www.buildupon.eu/romania 



 

PROIECTăÎNăDERULAREăDEăC TRE: 

#BUILDUPON 

#30APRILIE2017 

www.builupon/romania 

Proie tul BUILD UPON a pri it fi a țare de la Horizo  , progra  de er etare și i o are al Uniunii Europene în conformitate cu acordul de 

fi a țare r 49 . Notă: Respo sa ilitatea pe tru a est o ți ut aparți e doar autorilor. Nu reprezi tă opi ia U iu ii Europe e și EASME 
sau Co isia Europea ă u su t respo sa ile pe tru ori e tip de utilizare a acestui material.
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