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Cum construim pentru o societate mai bună?
nZEB - provocari, implicatii, constrangeri
Bogdan-Cristian Voicu
Project Leader, divizia de
dezvoltare comercială Skanska
Equilibrium
Bucharest
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Despre Skanska
▪ Fondată în 1887 în Suedia
▪ Listată la Nasdaq Stockholm Stock
Exchange.
▪ #17 - Fortune’s ”Change the World”
list 2020.
▪ 35.000 de angajați
▪ În România din 2011 prin două divizii
de business: construcţii şi dezvoltare
comercială
▪ 3 proiecte dezvoltate : Green Court
Bucharest, Campus 6 și Equilibrium
Public information − Skanska corporate presentation
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Ce ne dorim
▪ Ne dorim să existe efecte benefice pe termen
lung asupra mediului
▪ Ne așteptăm să avem avantaje la capitolul
costuri de întreținere ale clădirilor
▪ Sperăm că Factura de energie a clădirilor
noastre să aibă “minus” în față sau să fie
cel mult zero.
▪ Folosind tehnologii inteligente, ar trebui să
avem mai puțin aer viciat
▪ Reducerea amprentei de carbon a clădirilor
nou construite

Skanska Romania

November 19, 2021

4

General

Provocări – sisteme alternative
“În funcţie de fezabilitatea acestora din punct
de vedere tehnic, economic şi al mediului
înconjurător sistemele alternative pot fi:

▪ descentralizate de alimentare cu energie,
bazate pe surse regenerabile de energie;
▪ de cogenerare/trigenerare;

▪ centralizare de încălzire sau de răcire ori de
bloc;
▪ pompe de căldură;
▪ schimbătoare de căldură sol-aer;
▪ recuperatoare de căldură*”.
*Legea 372/2005
Skanska Romania
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Provocări – sisteme alternative
•

Pentru clădirile nou construite implementăm
soluții de eficientizare energetică:
•
•
•

panouri fotovoltaice
sistem centralizat de furnizare de incălzire și
apă caldă de consum
recuperatoare de caldură

Provocarea
Ce putem face să ne asigurăm că toți
jucătorii din piață implementează
sistemele (sau o parte) de mai sus si nu
se rezumă doar la un memoriu tehnic din
care să reiasă că niciun sistem nu este
fezabil din punct de vedere economic?

Skanska Romania
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Provocări

30 km – distanță față de furnizor
Ipoteza 1
➢ Clădirea se va construi la km 0 al Bucureștiului
➢ Pe o rază de 30 km nu există producător de
energie verde
Ipoteza 2
➢ Clădirea se va construi în Orașul Sf. Gheorghe
➢ Pe o rază de 50 km nu există producător de
energie verde

Provocarea
În afară de producerea energiei la fața locului
(panouri fotovoltaice – provocare privind
suprafața, poziționarea, însorirea) UNDE este
considerat punctul de furnizare: post trafo,
punct de alimentare, stație de transformare,
v
“ferma” de producere a energiei?
Skanska Romania
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Provocări

30 % – energie in surse regenerabile
Realitate din piața de energie:
➢ Furnizor A – are în componență 10% energie regenerabilă
➢ Furnizor B – 100% energie regenerabilă (Hidroelectrica)

De ce:
✓ Nu se ia în considerare că există un contract cu
Furnizorul B?
✓ Nu există sau nu este reglementată posibilitatea
de achiziționare de certificate verzi în cazul
Furnizorului A – pe principiul “poluatorul plătește!”?
✓ Energia injectată de A și B în sistem nu are
trasabilitate în rețeaua distribuitorului și nu se
poate face o pondere reală a energiei regenerabile
din sistem livrată catre consumatorul final, pentru a
se putea considera în calcule acest aport real de
energie regenerabilă, nu doar unul teoretic cum
este considerat acum?

v
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Provocări - autorități
▪ Legislația incompletă sau nefinalizată (Status
quo).
▪ Lipsa normelor de aplicare clare sau
contradictorii

Consecințe
▪ Procedura de realizare a PVRTL-ului
▪ În cazul în care la auditul final al clădirii,
aceasta nu indeplinește cerințele nZEB, nu
sunt stipulate consecințe sau măsuri în
legislatie
▪ Competiție inegală
▪ Evoluția în timp a clădirilor si mentinerea
acestora la parametrii de la PVRTL - din punct
v în lege
de vedere nZEB – nu este cerută
Skanska Romania
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Provocările implementării nZEB
implicații (efecte)

➢ Costuri de construcție mai mari
➢ Autorizații/PVRTL-uri care pot fi
contestate ușor
➢ Subiectivitatea procesului de recepție
pentru clădiri noi
➢ Competiție inegală
➢ Certificări precum LEED, BREAM pot
aduce beneficii, dar nu sunt luate în
considerare sau eventual echivalate

Skanska Romania
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Mulțumesc!

