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PROIECTUL

ZEBRA2020 va monitoriza tranziţia pieţei spre clădiri cu 
energie aproape zero (nZEB) în Europa și va crea un sistem 
de observaţie, astfel generând date și dovezi pentru 
evaluarea politicilor din domeniu și optimizarea lor prin 
intermediul instrumentelor de monitorizare online. De 
asemenea, proiectul va include recomandări și strategii 
pentru industria construcţiilor și  celor responsabili de 
elaborarea politicilor cu scopul accelerarii procesului de 
asimilare a nZEB de catre piaţă. 

Seminare naţionale și internaţionale menite pentru toţi 
actorii relevanţi vor avea un rol central în a uni�ca 
potenţialele strategii nZEB care vor trebui să �e susţinute de 
către toţi actorii de pe piaţă pentru a realiza schimbarea 
necesară.

Rezultatele proiectului vor � extrem de relevante nu numai 
pentru responsabilii de elaborarea politicilor la nivelul UE și 
naţional, dar și pentru o gamă mai largă de actori de pe 
piaţă din cadrul sectorului industrial aferent  construcţiilor.



OBIECTIVE

•   A monitoriza activităţile pieţei nZEB în ţările vizate și în 
Europa;

•   A oferi o prezentare ușor de folosit și de comunicat a 
pieţei nZEB;

•   A implica și a asista responsabilii pentru elaborarea 
politicilor în dezvoltarea unei strategii nZEB și 
recomandări pentru a accelera tranziţia pieţei până și 
dincolo de anul 2020;

•   A pregăti monitorizarea pieţei nZEB dincolo de durata 
proiectului;

•   A asigura o comunicare e�cientă și completă cu 
responsabilii pentru elaborarea politicilor și părţile 
interesate.



SFERA DE ACŢIUNE
A PROIECTULUI

Ţări vizate

Ţări secundare

Proiectul ZEBRA2020 
acopera ca tematica 17 
state europene și implicit 
aproape 89% din fondul 
de clădiri și populaţia 
europeană. Așadar, 
proiectul contribuie activ 
la atingerea ţintei 
ambiţioase de o cotă de 
100% de nZEB in ce 
priveste clădirile noi după 
anul 2020 și o creștere 
importantă a renovărilor 
profunde tip nZEB pentru 
clădirile existente.



WWW.ZEBRA2020.EU



O prezentare ușor de accesat  de indicatori legati de fondul 
global de clădiri cu scopul  depășirii   obstacolului 
reprezentat de lipsa de informatii utile, prin asigurarea unor 
colecţii de date complete (inclusiv pentru diferitele tipuri 
de clădiri rezidenţiale și nerezidenţiale).

•   O privire de ansamblu a fondului de clădiri (pe tip de 
clădire) inclusiv activităţile de renovare și construcţie;

•   Punerea în evidenţă a politicilor implementate în sectorul 
construcţiilor, prin intermediul  indicatoarelor cantitative 
relevante;

•   Monitorizarea activităţilor la nivel de Stat Membru legate 
de Certi�catele de Performanţă Energetică (CPE);

•   Urmărirea activităţilor nZEB în funcţie de câteva criterii: 
activităţi de construcţie și renovare nZEB; statistici despre 
vânzarile de tehnologii, valoarea proprietăţilor, etc. 

BAZĂ DE DATE



MONITORIZAREA 
nZEB

In cadrul acestui instrument se vor elabora indicatoare 
pentru a măsura maturitatea pieţei nZEB. Instrumentul de 
monitorizare nZEB se va concentra pe aspecte dinamice, va 
transforma parte din informaţiile cuprinse in baza de date 
online într-un gra�c de monitorizare a nZEB și va permite 
accesarea de informaţii şi din alte baze de date. De fapt, 
acest instrument de monitorizare nZEB permite o evaluare 
care prezintă rezultatele la diferite nivele:

•   O privire de ansamblu a fondului de clădiri (pe tip de 
clădire) inclusiv activităţile de renovare și construcţie;

•   Punerea în evidenţă a politicilor implementate în sectorul 
construcţiilor, prin intermediul  indicatoarelor cantitative 
relevante;

•   Monitorizarea activităţilor la nivel de Stat Membru legate 
de Certi�catele de Performanţă Energetică (CPE);

•   Urmărirea activităţilor nZEB în funcţie de câteva criterii: 
activităţi de construcţie și renovare nZEB; statistici despre 
vânzarile de tehnologii, valoarea proprietăţilor, etc. 



REZULTATE

•   Scenarii pentru tranziţia pieţei la nZEB și o strategie nZEB 
până și dincolo de anul 2020;

•   Statistici care permit monitorizarea acestei tranziţii  spre 
nZEB pentru anumite state europene;

•   Comparaţie între diferitele ţări a obstacolelor, motivaţiilor 
și celor mai bune practici, mai ales pentru aspectele 
economice;

•   Recomandări pentru a accelera tranziţia spre o piaţă 
nZEB;

•   Un instrument de monitorizare a pieţei nZEB inclusiv o 
bază de date nZEB detaliată.

Rezultatele vor consolida încrederea investitorilor în 
tranziţia pieţei către nZEB. Statistici �abile și informaţii 
despre piaţă vor ameliora mult credibilitatea obiectivelor 
nZEB pe termen lung, calea spre aceste obiective și 
schimbările cerute în activităţile de construcţie și renovare. 



PARTENERII
DE PROIECT

Proiectul grupează 8 parteneri din mediul academic, 
cercetare și consultanţă privată.
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CONTACTE

Cosmina Marian
BPIE
Email: cosmina.marian@bpie.eu 
www.bpie.eu

Diverse întâlniri și seminare vor � organizate în următorii 2 
ani. Vă rugăm să va abonaţi la newsletter-ul (buletinul 
informativ) (în engleză) sau să luaţi legătura cu 
coordonatorul proiectului din ţara dumneavoastră pentru a 
� la curent despre detaliile acestor evenimente (datele și 
locaţiile).

Durata proiectului:  aprilie 2014 – septembrie 2016


