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D-lui Ministru Daniel Chiţoiu 
Ministrul Finanţelor Publice 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti 
România 
 

Bruxelles, februarie 2013 
 
Subiect:  Programele de renovare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice ajută finanţele publice  
 
 
D-le Ministru, 
 
Finanţarea unor programe de renovare a clădirilor existente în vederea reducerii consumurilor de energie 
constituie o cale eficientă de a ajuta finanţele publice din Romania, care va conduce, în acelaşi timp, la beneficii 
sociale şi legate de protectia mediului. 
 
Va trimit această scrisoare în numele Campaniei “Renovate Europe” şi a celor 21 de companii şi asociaţii 
participante la aceasta. Cu toţii ne propunem să ajutăm la crearea unor condiţii în care, la nivelul anului 2050 să se 
poată reduce consumul de energie în parcul de clădiri existente în UE cu circa 80%, faţă de valoarea înregistrată în 
2005. Dacă dumneavoastră, împreună cu ceilalţi colegi din echipa guvernamentală aţi reuşi să luaţi în considerare 
informaţiile din această scrisoare, atunci am parcurge o etapă importantă către obiectivul nostru şi s-ar putea 
stimula semnificativ economia României. 
 
Experienţa din alte ţări a arătat ca fiecare Euro investit de guvern într-un program ambiţios de renovare energetică 
a clădirilor a condus la 5 Euro încasaţi de Finanţele Publice, după o scurtă perioadă, în unele cazuri mai mică de 1 
an. Concret, acest lucru a fost demonstrat în Germania şi în Irlanda. Pornind de la aceste rezultate, un nou Studiu 
realizat de catre Copenhagen Economics pentru Campania Renovate Europe a exprimat în termeni financiari 
multiplele beneficii ale unei investiţii în renovarea energetică a clădirilor. Cele mai importante concluzii sunt că, 
dacă ţările ar aplica planuri ambiţioase de renovare a parcului de clădiri existent, atunci ar obţine o mărire a 
încasărilor la buget şi o crestere a PIB-ului. Mai multe detalii sunt date în documentul ataşat scrisorii. 
 
În acelaşi timp, studiul indică 4 actiuni, care nu presupun cheltuieli, pe care guvernul le-ar putea întreprinde pentru 
a stimula această nouă piaţă: 
 

1. modernizarea legislaţiei referitoare la închirierea imobilelor, pentru a permite ca proprietarul şi chiriaşul 
sa poată împărţi beneficiile rezultate în urma renovării clădirii. 

2. reformarea reglementărilor relative la gestionarea clădirilor publice, pentru a ajuta investiţiile pe termen 
lung în renovarea clădirilor. Acestea vor reduce pentru o durată mult mai lungă cheltuielile de exploatare 
din parcul de clădiri publice. 

3. înlăturarea, sau diminuarea formelor de subvenţionare a pretului diverselor forme de energie consumate 
în cladiri (energie termică, gaz, electricitate). În acest fel, lucrările de renovare energetică ale clădirilor vor 
fi mai atractive, iar cheltuielile din bugetul central şi din cele locale vor fi considerabil reduse. 

4. dezvoltarea unor programe bine adaptate de partajare a riscurilor, pentru a ajuta atât autorităţile cât  şi 
proprietarii clădirilor sa reducă cheltuielile de exploatare cu investitii foarte reduse. 

 
Credem că actuala conjunctură economică din majoritatea ţărilor UE este favorabilă pentru implementarea 
imediată a unor astfel de programe, în condiţiile în care raportul arată că nivelul structural al PIB-ului Uniunii nu va 
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fi atins mai devreme de 4-5 ani. Aceasta deoarece proiectele de renovare semnificativă a parcului de clădiri sunt 
mai usor de desfăşurat într-o perioadă în care există disponibilitate a forţei de muncă şi în care costurile de 
finanţare sunt la un nivel scăzut. Dar, cea mai importantă consecinţă a renovării clădirilor, evidenţiată în Studiul 
Copenhagen Economics, este aceea a reducerii consumurilor de energie, care ar aduce beneficii importante 
finanţelor publice. 
 
Copenhagen Economics arată că un program ambiţios de renovare energetică a clădirilor ar conduce, la nivelul UE, 
la crearea a circa 1 480 000 de locuri de muncă, la creşterea PIB-ului, pană în anul 2017, cu circa 291 miliarde de 
Euro şi la încasări suplimentare pentru finanţele publice de circa 39 miliarde de Euro. 
 
Am ataşat acestei scrisori un document în format .pdf care contine un rezumat al studiului, dar vă putem trimite, la 
cerere şi copii imprimate ale versiunii integrale a acestuia. 
 
În sfarşit, dorim să ne arătăm disponibilitatea de a organiza o întalnire cu dumneavoastră, sau cu persoane din 
ministerul pe care il conduceţi, pentru a discuta despre modalităţile prin care Romania ar putea să beneficieze de 
oportunităţile oferite de un astfel de program. 
 
 
Cu stimă, 

 
Adrian Joyce 
Directorul Campaniei  
 
Companiile şi Asociatiile participante în 2013 la Campania “Renovate Europe” sunt: 
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Anexa 

 
Cele mai importante concluzii ale Studiului Copenhagen Economics în privinţa aplicării unei renovări a clădirilor 
vizand o eficientă energetică înaltă, sau scăzută, sunt: 
 

 există numeroase dovezi că, pentru preţurile actuale ale energiei, renovările cu imbunătăţirea eficienţei 
energetice sunt eficiente financiar. 

 

 economiile ţărilor din UE pot fi stimulate prin crearea a 760 000, până la 1 480 000 de locuri de muncă, iar 
PIB-ul poate creste cu 153 – 291 miliarde de Euro, în funcţie de nivelul investiţiilor. Aceasta ar reprezenta 
o creştere de 1,2 – 2,3 % a PIB-ului UE. Aceste beneficii provin din creşterea activităţii economice în 
sectoarele direct implicate şi au o deosebită importanţă într-o perioadă în care economia UE are 
performanţe scăzute. 

 

 o a doua categorie de beneficii o constituie reducerea cheltuielilor de asistenţă medicală, deoarece se vor 
diminua problemele de sănătate provocate de poluarea atmosferică, sau de condiţiile de locuit 
inconfortabile. 

 

 aceste beneficii secundare ar aduce între 107 şi 175 miliarde de Euro la nivelul anului 2020, în funcţie de 
nivelul investiţiilor realizate: 52 – 75 miliarde de Euro din reducerea facturilor de energie, cel puţin 9 - 12 
miliarde de Euro din reducerea subvenţiilor la preţurile diverselor forme de energie şi a poluării 
atmosferice. Beneficiile aduse de reducerea cheltuielilor de asistenţă medicală se ridică la 42, până la 88 
miliarde de Euro anual, fiind la fel de importante ca cele rezultate din reducerea facturilor de energie. 

 

 accelerarea recuperării în urmatorii 3-5 ani, în condiţiile unei rate a somajului ridicate, va avea un impact 
pozitiv direct asupra bugetului public. În intervalul 2012-2017 se demonstrează ca încasările la buget pot fi 
mărite cu 67, până la 128 miliarde de Euro, în funcţie de volumul investiţiilor făcute, ceea ce reprezintă 
0,5, până la 1% din bugetul UE – un beneficiu direct într-o perioadă de performanţe mai slabe ale 
economiei. Pe lânga beneficiile rezultate din intensificarea activităţii economice, bugetul va fi afectat 
pozitiv şi de reducerile de cheltuieli anuale în valoare de 29, până la 39 miliarde de Euro. 

 
 


