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Documente de referință 

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și 

Comitetul Regiunilor privind oportunitățile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor 

COM 52014)445 Final 
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I. Introducere 

 

1. Comunicarea Comisiei face parte din tematica construcţiilor sustenabile, continuă sistemul 

politicii UE legat de această temă, referindu-se la o analiză suplimentară a aspectelor actuale 

şi propunând alţi paşi în acest domeniu, cu o deosebită consideraţie asupra deşeurilor din 

construcţii şi din demolări.  

2. Conform opiniei Comisiei, este nevoie de integrarea într-un singur sistem a diferitelor aspecte 

legate de sustenabilitatea industriei de construcţii. Noua abordare tehnică holistică încearcă să 

integreze domeniile deja analizate în practica anterioară, după cum urmează:  

a. consumul total de energie 

b. utilizarea materialelor și efectele intrinseci asupra mediului 

c. durabilitatea produselor pentru construcții 

d. proiectarea în vederea demontării 

e. gestionarea deșeurilor din construcții și din demolări 

f. conținutul reciclat al materialelor de construcție 

g. posibilitatea de reciclare sau de reutilizare a materialelor și a produselor pentru 

construcții 

h. consumul de apă 

i. intensitatea utilizării clădirilor 

j. confortul interior. 

3. Conform Comisiei, este nevoie de un sistem de indicatori uşor de folosit, disponibil şi 

accesibil pentru sectorul public, care ar contribui în mare măsură la justificarea deciziilor de 

investiţii, respectiv ar ajuta în mod evident la reducerea impactului construcţiilor asupra 

mediului. 

4. Comisia doreşte să se ocupe în următorii ani de elaborarea acestui sistem unic, respectiv de 

indicatorii conecşi, atribuind instrumentele corepunzătoare de cercetare-dezvoltare, în mod 

deosebit programele Orizont 2020, COSME, LIFE+ şi Fonduri ESI. 

5. Comunicarea Comisiei, dintre nenumăraţii factori scoate în evidenţă deşeurile din construcţii 

şi din demolări, respectiv reciclarea acestora.   

6. Comunicarea Comisiei nu menţionează rolul autorităţilor locale şi regionale în acest domeniu 

politic. 
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II. Puncte relevante pentru Comitetul Regiunilor 

 

1. În opiniile anterioare, Comisia Regiunilor şi-a exprimat acordul în subiectele de eficienţă 

energetică, eficienţa resurselor, reducerea impactului asupra mediului, clădirile verzi, 

industria construcţiilor sustenabile, gestionarea deşeurilor – iar acum doreşte să exprime 

opinia Comisiei Regiunilor în acelaşi spirit.  

2. Autorităţile locale şi regionale joacă un rol deosebit de important în reducerea impactului 

asupra mediului, dar nu doar de luare a deciziilor: autorităţile locale şi regionale sunt în 

măsură să evalueze în mod corespunzător paşii adecvaţi în privinţa eficienţei energetice şi a 

eficienţei resurselor, măsurând atent particularităţile şi aspectele locale.  

3. Este important să se acorde atenţie prioritară regiunilor din provincie şi oraşelor mici şi 

mijlocii, deoarece efecienţa din aceste regiuni este mai mică decât în regiunile oraşelor mari: 

este nevoie să se definească în sistemele de ajutor, în reglementări şi în cercetare-dezvoltare, 

aspectelele lor caracteristice, deoarece în caz contrar vor intra în dezavantaj major. 

4. Conform dovezilor din analizele de piaţă la care se referă Comisia, costul investiţiei în aşa-

numitele „clădiri verzi” este mai mare doar cu câteva procente decât costurile construcţiilor 

tradiţionale. Însă acest lucru este doar parţial adevărat: costul de investiţie în astfel de clădiri 

poate fi multiplu în regiunile dezvoltate faţă de regiunile mai puţin dezvoltate. Trebuie 

apropiat contextul tehnic al construcţiilor de contextul economic; totodată pe lângă nivelul 

diferenţelor actuale şi previzibile, se recomandă în mod deosebit sensibilizarea regiunilor mai 

puţin dezvoltate asupra provocărilor caracteristice.  

5. Propunem analize separate asupra explorării faptului că, în cazul în care, între costurile unei 

construcţii dorim să prezentăm şi costurile externe al ciclului de viaţă complet din punct de 

vedere al eficienţei resurselor, oare nu ar conduce la o creştere care nu este proporţională, 

dezavantajoasă în ceea ce priveşte problemele de locuinţe din aceste regiuni, şi care ar avea 

efect de frânare asupra industriei de construcţii şi a dezvoltării economice.  

6. Nu putem să uita de faptul că industria de construcţii este un instrument, iar clădirile pot fi 

interpretate în context de urbanism, arhitectură, social, economic şi de mediu, cu deosebită 

consideraţie asupra problemei de sustenabilitate.  Trebuie accentuat faptul că clădirile nu 

reprezintă în sine un efect favorabil sau nefavorabil asupra mediului lor, ci în cadrul 

sistemului complex menţionat mai sus. De aceea propunem completarea abordării concentrate 

asupra clădirilor în aşa fel, încât noua abordare să integreze şi noile contexte.  

7. Activităţile industriale legate de materialele de construcţii provenite din industria de 

construcţii verzi şi din demolări ar crea multe locuri de muncă. Elaborarea planurilor de 

acţiune regionale şi locale referitoare la cele menţionate, completate cu soluţii de resurse 

umane potrivite constituie un element important în atingerea obiectivelor legate de efecienţa 

de resurse. 

8. Trăsăturile fizice ale materialelor de construcţii se schimbă rapid după fabricaţie, şi acest 

proces nu se opreşte nici după montare. În acest sens, este deosebit de important să se 
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analizeze dacă după demolare anumite materiale sunt destul de potrivite pentru reutilizare, şi 

dacă este posibilă introducerea unui sistem de certificare separat.  

9. Utilizarea cu alt scop a materialelor de construcţii provenite din demolări, de exemplu în 

construcţia de drumuri, trebuie tratată ca un domeniu de cercetare deosebit de important, 

deoarece în multe materiale de construcţii sunt numeroase elemente nocive, periculoase, 

contaminante – estimarea şi, în caz de nevoie, reducerea riscurilor a acestor efecte nu este 

rezolvată în momentul actual.   

10. Redescoperirea tehnologiilor şi a materialelor de construcţii tradiţionale constituie o 

posibilitate mare pentru sectorul de construcţii european, deoarece ele repezintă un model în 

ceea ce priveşte felul în care se pot folosi resursele locale pentru soluţii eficiente şi potrivite 

cu condiţiile locale.  

11. Trebuie analizat, dacă reabilitarea clădirilor existente este o soluţie potrivită în fiecare caz: 

clădirile existente din numeroase regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot fi aduse în 

starea în care oferă un nivel de comfort adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situaţii atrag atenţia asupra faptului că, deşi, reabilitarea clădirilor existente este întotdeauna 

mai eficientă din punct de vedere a resurselor, decât demolarea şi construirea unei clădiri noi, 

valoarea estetică, arhitecturală şi socială a unei clădiri noi este mult mai mare. Adică, pe lângă 

aspectele tehnice simple trebuie luate în considerare şi aspectele arhitecturale, sociale, 

economice şi de mediu. 

12. Atragem atenţia asupra faptului, că în legătură cu contrucţiile nu se menţionează utilizarea 

energiilor regenerabile, cu toate că aceastea aparţin în mod evident de caracterul sustenabil al 

unei clădiri. Sistemele fotovoltaice şi eoliene integrate în clădiri ar contribui în mare măsură 

la diminuarea impactului asupra mediului analizat pe tot parcursul ciclului de viaţă, mai ales 

în ceea ce priveşte emisia de dioxid de carbon. Dacă dorim să facem o analiză corectă, nu 

putem uita nici de materialele şi energia folosite în producerea unităţilor de curent şi energie.  

13. Folosirea abordării holistice referitoare la eficienţa de resurse trebuie precedată de o analiză 

care să trateze atât rezultatele actuale ale practicii de proiectare focusată pe eficienţa de 

resurse, cât şi condiţiile tranziţiei la noile demersuri propuse, acoperind tema factorilor 

învăţământului superior şi a cursurilor de specialitate, respectiv crearea condiţiilor pentru 

recalificarea  inginerilor şi arhitecţilor. 

14. Comunicarea scoate în evidenţă faptul că distribuţia celor mai bune practici joacă un rol 

important în rândul măsurilor. În acest context este necesar faptul ca proiectele de colaborare 

între grupurile regiunilor cu particularităţi similare să aibă prioritate, deoarece în acest 

domeniu nu este posibilă o practică unitară bună sau un sistem de aspecte executoriu peste tot: 

interpreţii regionali şi locali trebuie să înveţe unul de la celălalt care sunt soluţiile cele mai 

potrivite, iar combinaţiile acestora ar ridica la putere posibilităţile provenite din cunoştinţele 

locale. Trebuie evitată acordarea atenţiei la regiunile din provincie şi cele cu oraşe mici, în aşa 

măsură ca în cazul regiunilor cu oraşe mari, deoarece din cauza densităţii scăzute a populaţiei 

ele sunt în dezavantaj în ceea ce priveşte eficienţa de resurse – astfel aici este deosebită 

nevoie de soluţii noi.  
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15. Trebuie clarificată diferenţa dintre anumite expresii din această temă, deoarece mulţi folosesc 

expresiile casă pasivă, casă verde, casă sustenabilă, casă cu consum redus de energie, casă cu 

consum aproape zero de energie ca fiind sinonime. Clarificarea definiţiilor este în mod clar 

problema cercetării-dezvoltării, iar urgenţa acestui pas este evidenţiată de faptul că Comisia 

doreşte să facă paşi importanţi în acest domeniu.   

16. Multe autorităţi locale şi regionale au observat, că statele membre preiau instituţiile 

aparţinătoare de regulamentele de eficienţă energetică în mod formalizat, ca un sistem străin 

de cultura de proiectare a regiunii sau ţării respective. Acest lucru trebuie îndepărtat în 

privinţa eficienţei de resurse, iar pentru asta se propune elaborarea unor analize politice de 

guvernare („governance”).  

17. Anumite regiuni nu dispun de cunoştinţe şi competenţe adecvate, astfel, în special în regiunile 

slab dezvoltate poate creşte restanţa tehnologică faţă de regiunile dezvoltate. Cu scopul de a 

soluţiona această problemă, şi aceste regiuni trebuie încadrate în sistemele de colaborare, 

tratându-se în mod deosebit greutăţile legate de trasnferul de cunoştinţe. Trebuie analizată 

posibilitatea optimizării transferului de cunoştinţe de proiectare şi în materie de construcţii în 

regiunile cu competenţe inadecvate.  

18. Conform cercetărilor, pe lângă reutilizarea metalelor şi a sticlei, tratată detaliat în comunicare, 

găsim date avantajoase şi în cazul betonului şi a materialelor lemnoase de construcţii. Ca 

materiale de construcţie, betonul şi lemnul au bune caracteristici de reutilizare, sunt uşor de 

selectat şi simplu de utilizat – astfel analizele locale şi regionale referitoare la  reutilizarea lor 

trebuie să aibă prioritate.  

19. În cazul utilizării lemnului şi a altor materiale de construcţii naturale trebuie luat în  

considerare şi faptul că nevoile crescute ale industriei de construcţii conduc la schimbări 

locale sau indirecte de folosire a terenurilor – evitându-se astfel repetarea greşelilor anterioare 

în producerea biomasei cu scop energetic în cazul industriei de construcţii.   

20. În cursurile de calificare pentru ingineri, arhitecţi sau de economie, pe lângă procedurile de 

eficienţă de resurse trebuie încadrate şi procedurile de diminuare a suplimentului de resurse 

provenite din modificările de plan.  

21. În contextul eficienţei de resurse, în special în cazul reciclării deşeurilor din construcţii şi din 

demolări, trebuie luate în considerare de asemenea şi costurile şi efectele de selectare şi de 

transport, fiind nevoie pentru acestea de soluţii de analiză bine standardizate, iar procesele de 

cercetare-dezvoltare şi politice trebuie să se lărgească asupra comparaţiei între posibilităţile 

condiţionate de transport şi de reciclare in situ sau locale.  


