
San Francisco, primul oraº major din SUA
care impune panouri solare pe clãdiri

Municipalitatea din San Francisco
a adoptat, luna trecutã, un act nor-
mativ care dispune montarea de
panouri solare pe noile clãdiri rezi-
denþiale ºi comerciale ce au mai pu-
þin de zece etaje, anunþã revista
American City and County.

Sursa citatã precizeazã cã, în baza
documentului adoptat în 2 mai, San
Francisco a devenit primul oraº
american major care impune am-
plasarea de panouri solare pe
clãdiri.

Scott Wiener, membru al consi-
liului municipalitãþii, a declarat:
"Prin creºterea utilizãrii de energie
solarã, San Francisco este, din nou,
lider în SUA în lupta împotriva
schimbãrilor climatice ºi care îºi re-
duce dependenþa de combustibilii
fosili".

Alte oraºe mici din California, pre-
cum Sebastopol ºi Lancaster, au
astfel de legi. Conform normelor din
California, noile clãdiri cu sau mai
mici de zece etaje trebuie sã aibã

acoperiºurile pregãtite pentru dis-
pozitive solare în proporþie de cel
puþin 15%, potrivit Forbes. Noile
norme din San Francisco vor intra în
vigoare în ianuarie 2017.

"Activarea spaþiului de pe acoperiº
insuficient utilizat este o modalitate
inteligentã ºi eficientã de promova-
re a utilizãrii energiei solare ºi de
îmbunãtãþire a mediului nostru", a
spus Wiener, adãugând: "Trebuie sã
continuãm sã aplicãm politici agre-
sive privind energia din surse rege-

nerabile ca sã asigurãm un viitor
durabil oraºului nostru ºi regiunii
noastre".

Conform Fortune, noua mãsurã
este încã un pas în planul oraºului
de a genera 100% din electricitatea
pe care o utilizeazã din surse curate,
pânã în 2030.

Însã, oraºul este renumit prin fap-
tul cã reprezintã o regiune în care
se dezvoltã greu noi clãdir i ,
existând chiar o crizã imobiliarã
pentru populaþia aflatã în creºtere
rapidã.

Actul subliniazã: "Este necesar sã
le solicitãm deþinãtorilor de locuinþe
sã ia mãsuri pentru reducerea con-
sumului de energie prin operaþiuni
ineficiente ºi sã producã energie re-
generabilã, electricitate cu emisii re-
duse de carbon sau sã captureze
cãldura solarã în vederea reducerii
poluãrii, pentru îmbunãtãþirea ca-
pacitãþii de adaptare la schimbãrile
climatice ºi reducerea efectelor
încãlzirii globale".
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Materiale de construcþii

Cele mai verzi clãdiri noi din SUA

Institutul American al Architecþilor a anunþat, cãtre finele lunii aprilie, care este topul celor mai verzi proiecte

din 2016, din SUA, potrivit Tech Insider.

1. Centrul pentru peisaje durabile din Pittsburgh

(prima ºi singura clãdire care îndeplineºte patru din

cele mai verzi certificãri: Living Building Challenge,

LEED Platinum, WELL Building Platinum, and

Four-Stars Sustainable SITES)

2. Muzeul Exploratorium din San Francisco

3. Magazinul alimentar H-E-B Mueller din Austin,

Texas

4. Institutul Jacobs pentru Inovaþie în Design din

campusul UC Berkeley

5. Apartamentele Rene Cazenave din San Francisco

6. Pavilionul Josey aparþinând Fundaþiei Dixon Water

din Decatur, Texas

7. Institutul J. Craig Venter din San Diego

8. Universitatea de Arte Vizuale din Wyoming

9. Librãria Publicã West Berkeley din California.


