
REPREZENTANÞII MINISTERULUI MEDIULUI:

„«Casa Verde» a adunat de douã ori
mai multe observaþii decât orice alt
program guvernamental"
l Toþi actorii interesaþi de acest program guvernamental au cerut
revizuirea lui

Programele Casa Verde ºi Casa
Verde Plus, lansate, la finalul lunii
iulie, în dezbatere publicã, de Mi-
nisterul Mediului, au condus la dis-
cuþii aprinse, contradictorii, atât pe
marginea materialelor prevãzute
în lista ministerului spre a fi utiliza-
te în termoizolarea locuinþelor, cât
ºi în ceea ce priveºte bugetul avan-
sat de minister pentru finanþarea
lucrãrilor, toþi cei interesaþi solici-
tând revizuirea acestor programe.

Surse din cadrul Ministerului Me-
diului ne-au precizat cã, în timpul

dezbaterilor, a fost depus un vo-
lum însemnat de observaþii ºi pro-
puneri, dublu faþã de volumul ob-
servaþiilor depuse pentru orice alt
program guvernamental. Specia-
liºtii din ministerul de resort anali-
zeazã fiecare dintre aceste propu-
neri, urmând ca, dacã vor conside-
ra cã este cazul, sã includã o parte
din ele în Ghidurile de finanþare
care au produs atâtea nemulþumiri
în piaþã.

De cele douã programe vor
putea beneficia circa 10.000 de ro-

mâni care doresc sa-ºi construiascã
locuinþe noi sau sã-ºi renoveze ca-
sele cu materiale ecologice, dupã
cum a spus ministrul Mediului Cris-
tiana Paºca-Palmer.

Oficialul a subliniat cã, prin pro-
gramele Casa Verde ºi Casa Verde
Plus, atât cetãþenii, cât ºi autoritãþi-
le publice ºi persoanele juridice
pot sã acceseze suportul financiar
ca sã-ºi schimbe sistemul de încãl-
zire pe panouri fotovoltaice ºi sola-
re.

Ministrul de resort a explicat:

"Programul integral are 198 milioa-
ne de lei, dintre care 93 de milioa-
ne sunt pentru programul clasic,
de înlocuire a sistemelor de încãlzi-
re ºi 45 milioane lei - pentru partea
de materiale de construcþie ecolo-
gicã. (…) O persoanã fizicã poate
primi o finanþare de 6.000 de lei
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pentru achiziþia unor panouri sola-
re care sã asigure apa caldã mena-
jerã, adicã 100% din costuri. În ca-
zul achiziþiei unei pompe de cãldu-
rã, finanþarea ajunge la 8.000 de
lei, adicã 70-80% din costurile tota-
le pentru cã panourile solare vor
putea sã fie finanþate în proporþie
de 100%. Asociaþiile de locatari nu
vor putea, încã, sã acceseze acest
program pentru cã este o interpre-
tare juridicã din cauza cãreia nu o
pot face. Lucrãm ºi la aceasta".

Conform ghidurilor de finanþare,
proiectele derulate prin "Casa Ver-
de Plus" vor include, pe lângã siste-
mele de încãlzire, optimizarea
energeticã prin folosirea de mate-
riale cu amprentã redusã de car-
bon, sisteme de acoperiºuri verzi,
sisteme de eficientizare a consu-
mului de resurse ºi sisteme de ilu-
minat ecologice.

Pentru clãdirile publice pot fi ob-
þinute finanþãri de pânã la 90% din
pr oi e c t , d ar nu m ai m u lt d e
500.000 de lei pentru unitãþile de
cult ºi douã milioane de lei pentru
instituþiile publice. Pentru primãrii,
subvenþia este de maximum patru
milioane de lei pentru oraºele cu
peste 100.000 de locuitori ºi scade
gradual pânã la 500.000 de lei pen-
tru localitãþile cu mai puþin de
3.000 de locuitori.

Persoanele care doresc sã accese-
ze aceste programe trebuie sã se
înscrie la Agenþia pentru Protecþia
Mediului de pe raza judeþului unde
locuiesc ºi sã întocmeascã un do-
sar. Angajaþii de la Administraþia
Fondului de Mediu vor analiza do-
sarul, apoi va fi semnat un contract
cu viitorul beneficiar, care va avea
la dispoziþie un an pentru achizi-
þionarea sistemului ºi ca sã depunã
facturile pentru decontare. Finan-
þarea va fi acordatã pe principiul

"primul venit, primul servit".
Scopul programului îl reprezintã

îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei
ºi solului, prin reducerea gradului
de poluare cauzatã de arderea
lemnului ºi a combustibililor fosili
utilizaþi pentru producerea ener-
giei termice folosite pentru încãlzi-
re ºi obþinerea de apã caldã mena-
jerã, precum ºi stimularea utilizãrii
sistemelor care folosesc în acest
sens sursele de energie regenera-
bilã, nepoluante, prin finanþarea
din Fondul pentru mediu a proiec-
telor privind instalarea sistemelor
de încãlzire care utilizeazã energie
regenerabilã, inclusiv înlocuirea
sau completarea sistemelor clasice
de încãlzire, precizeazã ministerul
de resort.

Programul, care va fi aprobat prin
Ordin de ministru, se va derula în li-
mita fondurilor prevãzute cu aceas-
tã destinaþie prin bugetul anual al
Fondului pentru mediu, aprobat

conform legii.
Suma alocatã sesiunii, distribuitã

pe judeþe conform numãrului de
locuitori, se publicã odatã cu anun-
þarea deschiderii sesiunii de depu-
nere a dosarelor de finanþare, prin
dispoziþie a preºedintelui Admini-
straþiei Fondului pentru Mediu.

Pe parcursul derulãrii programu-
lui, orice redistribuire a sumelor
alocate se poate face prin dispozi-
þie a preºedintelui Autoritãþii.

Suma aprobatã nu poate fi supli-
mentatã, beneficiarul trebuind sã
asigure din surse proprii finalizarea
proiectului.

Conform ghidului de finanþare, în
forma sa iniþialã, pusã pe site-ul
ministerului, Autoritatea nu acor-
dã plãþi în avans ºi finanþeazã chel-
tuieli eligibile efectuate dupã sem-
narea contractului de finanþare ne-
rambursabilã. De asemenea, Auto-
ritatea nu efectueazã plãþi pentru
facturile reprezentând avansuri în

baza contractelor încheiate între
beneficiarii finanþãrii ºi furnizorii
de servicii/ produse/lucrãri aferen-
te proiectului.

Odatã cu depunerea dosarului de
decontare, beneficiarul este obli-
gat sã facã dovada achitãrii inte-
grale a serviciilor/produselor/lu-
crãrilor aferente proiectului.

Indicatorul de performanþã a pro-
gramulului îl reprezintã numãrul
de sisteme de încãlzire care utilizea-
zã energie regenerabilã, achiziþio-
nate ºi instalate prin program.

ROMEPS: "Materialele

ecologice din programul

Casa Verde - nocive pentru

sãnãtate"

Producãtorii de polistiren expan-
dat din þara noastrã au transmis
oficialitãþilor o adresã prin care so-
licitã "revizuirea urgentã a progra-
mului ºi promovarea de soluþii cu
adevãrat ecologice în programul
privind efectuarea de lucrãri desti-
nate eficienþei energetice".

Delia Filip, director executiv al
Asociaþiei Producãtorilor de Poli-
st iren Expandat din România
(ROMEPS), a precizat: "Ne surprin-
de decizia Ministerului Mediului de
a include în acest program mate-
riale care, atunci când sunt puse în
termosistem, devin extrem de pe-
riculoase pentru sãnãtate. Douã
exemple concludente sunt vata
mineralã bazalticã ºi lâna. Pentru
prima dintre acestea ºtim cã existã
studii, iar specialiºtii au avertizat în
nenumãrate rânduri cã produce
daune omului ºi mediului. Vorbim
despre o toxicitate extrem de ridi-
catã ºi despre praful de fibre din
componenþa vatei ce poate pã-
trunde în plãmâni ºi rãmâne reþi-
nut în interiorul lor, provocând
grave afecþiuni respiratorii.

(continuare în pagina 8)
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Totodatã, adezivul utilizat pentru
lipirea fibrelor conþine formaldehi-
dã, un cunoscut cancerigen. Toc-
mai de aceea, chiar producãtorii
recomandã un echipament special
pentru cei care pun în operã o lu-
crare cu vatã mineralã, astfel încât
sã se evite inhalarea fibrelor"

Asociaþia atrage atenþia cã, în ca-
zul termoizolaþiei cu lânã, este
vorba despre "un liant care nu poa-
te fi reutilizat ºi care poate conþi-
ne pesticide": "În plus, atât la vata
mineralã bazalticã, dar ºi la
alte materiale ca lâna ºi
celuloza, calitãþile
izolatoare sunt cu
mult diminuate în
cazul inf i l t rãr i i
a p e i î n a c e s t e
materiale".

Programul Casa
Verde a creat un
deficit de imagine
producãtorilor de poli-
stiren, a spus Dan Anghel,
director în cadrul ROMEPS, în ca-
drul unei dezbateri pe subiect, or-
ganizatã de ziarul BURSA, la înce-
putul lunii august.

Domnia sa a menþionat: "Am sim-
þit cã avem ºi vom avea un deficit
de imagine în ceea ce priveºte pro-
dusul pe care îl comercializãm în
România ºi în întreaga Europã. Mi
se pare cã nu este corect cã s-au
propus niºte materiale în acestã lis-

tã a programului Casa Verde. (…)
Vrem sã combatem acest deficit de
imagine pentru o industrie care
asigurã materia primã pentru ter-
moizolaþie, creeazã foarte multe
locuri de muncã ºi creeazã econo-
mii sensibile în cheltuielile cu
încãlzirea".

În opinia domnului Anghel, este
"oarecum nedrept cã din cele douã
produse consacrate pentru termoi-
zolaþia clãdirilor de mai bine de 50
de ani, sã fie inclusã pe listã vata,
cu aurã de material eco, spre deo-

sebire de polistiren".
Programul Casa Verde

este subfinanþat, iar
criteriile privind efi-

cienþa energeticã
a locuinþelor pen-
tru care se aplicã
un proiect trebu-
ie sã fie foarte clar

stabilite în Ghidul
de finanþare, a decla-

rat domnul Anghel.
În opinia reprezentantului

ROMEPS, dacã se doreºte conti-
nuarea acestui program, atunci
obiectul final ar trebui sã fie eco-
nomia de energie pentru încãlzirea
locuinþelor: "Poate fi paradoxal,
dar cheltuim mai mulþi bani ºi re-
surse în timpul verii pentru a avea
rãcoare în case sau la birou, decât
iarna ca sã avem cãldurã. Propune-
rea noastrã este sã fie indicate cri-
terii foarte clare de eficienþã ener-

geticã a locuinþelor care aplicã ºi
sunt acceptate în acest program".

Marius Barna, Adeplast:

"Diferenþa între vata

bazalticã ºi polistiren nu

justificã discrepanþa de

preþ"

Circa 80% din termoizolaþiile
efectuate la nivel european sunt
realizate cu polistiren expandat, a
precizat Marius Barna, director teh-
nic în cadrul AdePlast, susþinând cã
acest material ar trebui sã fie eligi-
bil în cadrul programului Casa Ver-
de 2016.

Potrivit domniei sale, polistirenul
are un raport calitate/preþ optimal:
22 euro/metrul cub, faþã de 46 de
euro pe metrul cub, la vata bazalti-
cã.

"Am vrea sã ºtim de ce nu putem
sã fim incluºi în acest program -
Casa Verde/Casa Verde Plus?", a
întrebat domnul Barna.

Acesta a subliniat cã una dintre
problemele ridicate în cazul ter-
moizolãrii cu polistiren a fost rezis-
tenþa la foc. Însã, conform domniei
sale, AdePlast a obþinut o certifica-
re europeanã pentru rezistenþa la
foc, la un institut din Ungaria.

"Testele efectuate au ieºit îmbu-
curãtoare. Certificarea este la 45 de
minute, noi am trecut de 65 de mi-
nute (n.r. la rezistenþa la foc). Am
demonstrat cã putem face corect o

izolare termicã folosind polistiren.
Aplicat corect, cu materiale de
bunã calitate, putem sã obþinem
certificare europeanã", a declarat
Marius Barna.

În opinia reprezentantului AdeP-
last, eliminarea polistirenului din
categoria materialelor eligibile
(cânepã, lânã, vatã mineralã bazal-
ticã, plutã, perlit, celulozã) este dis-
criminatorie ºi lipsitã de orice fun-
dament ºtiinþific ºi practic.

Conform prezentãrii domniei
sale, polistirenul expandat rãspun-
de obiectivului programului gu-
vernamental: creºterea numãrului
de locuinþe certificate energetic cu
cel puþin o clasã superioarã faþã de
cea existentã ºi obiectului progra-
mului - efectuarea de lucrãri desti-
nate eficienþei energetice prin fi-
nanþarea nerambursabilã din Fon-
dul pentru mediu: "Fiecare din ma-
terialele de termoizolaþie raspun-
de obiectivului programului ºi are
propria sa utilizare.

Menþinerea în categoria materia-
lelor eligibile a vatei bazaltice pen-
tru care nu existã capacitãþi de
producþie în România concomitent
cu eliminarea polistirenului poate
conduce la o creºtere artificialã a
preþurilor vatei bazaltice, indusã
de cererea care va lua naºtere ca
urmare a implementãrii programu-
lui, coroboratã cu existenþa unor li-
mitãri ale capacitãþilor de produc-
þie europene, inflexibilitatea, vite-
za redusã ºi timpul mare de luare a
deciziilor de cãtre multinaþionalele
prezente pe piaþã".

În România, este o singurã fa-
bricã de vatã bazalticã, care func-
þioneazã cu sincope foarte mari, a
spus domnul Marius Barna, adã-
ugând: "La nivel naþional, capaci-
tatea fabricilor producãtoare de
polistiren este de aproximativ 8
milioane de metri cubi. Cum asi-
guri cantitatea aceasta cu vatã?
Din import? În jurul României
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sunt suficiente fabrici. Dar adu-
cem din import, când sunt atâþia
producãtori aici care susþin atâþia
angajaþi.

Dacã transferãm cele 8 milioane
de metri cubi pe an producãtorilor
de vatã, ar însemna intrarea în
România undeva la 185 de tiruri pe
zi, iar, în sezon de vârf, ajungem la
250 de tiruri de vatã pe zi. Îi vedeþi
capabili sã facã aºa ceva? ªi la ce
preþ? Credeþi cã România are capa-
citate de cumpãrare?"

Conform AdePlast, vata bazalticã
este singurul material considerat
eligibil pentru care existã produc-
þie la scarã industrialã în Uniunea
Europeanã: "Restul materialelor in-
cluse în ghid în categoria materia-
lelor eligibile (cânepã, lânã, vatã,
plutã, perlit, celuloza) sunt produ-
se de niºã ºi nu existã capacitate
de producþie care sã satisfacã cere-
rea care va rezulta din implemen-
tarea unui program guvernamen-
tal de anvergurã.

În România, existã un singur pro-
ducãtor, cu o capacitate de produc-
þie care reprezintã 10% din piaþa
României, dar, din pãcate, produsul
nu este compatibil cu termosiste-
mul. În consecinþã, piaþa este una
exclusiv dominatã de importuri.

Pãstrarea acestui material conco-
mitent cu eliminarea polistirenului
ar crea avantaje nete importatori-
lor de vatã bazalticã ºi chiar riscul

ca fondurile alocate sã nu poatã fi
cheltuite, din cauza dificultãþilor
logistice pe care le presupune im-
portul de vatã bazalticã ºi absenþei
producþiei care sã acopere cererea
în perioadele de sezon".

Constantin Hariton,

APIVMR: "Lista cu materiale

din Programul Casa Verde

nu trebuie sã fie închisã"

Producãtorii de vatã mineralã au
rãspuns afirmaþiilor fãcute de jucã-
tor i i d in piaþa pol ist i renului ,
afirmând cã vata de sticlã ºi vata
bazalticã sunt materiale izolatoare
ce favorizeazã dezvoltarea durabi-
lã, fiind produse din materii prime
ce se gãsesc din abundenþã în na-
turã: vata mineralã bazalticã din
bazalt, dolomitã, material reciclat
sub formã de brichete, iar vata mi-
neralã de sticlã din nisip, sodã car-
bonatatã, sticlã reciclatã. Repre-
zentanþii Asociaþiei Producãtorilor
ºi Importatorilor de Vatã Mineralã
din România (APIVMR) menþionea-
zã cã vata mineralã este reciclabilã,
poate avea conþinut reciclat ºi nu
dãuneazã sãnãtãþii.

"Avem convingerea cã selectarea
materialelor acceptate în progra-
mul guvernamental s-a fãcut în
concordanþã cu calitãþile ºi perfor-
manþele lor, cu rezultatele directe
pe care acestea le pot avea asupra

eficienþei energetice a clãdirilor ºi
a protecþiei mediului", susþin mem-
brii Asociaþiei.

Aceºtia aratã cã, spre deosebire de
alte produse izolatoare existente,
cele din vatã mineralã oferã ºi sigu-
ranþã la incendii, fiind clasificate ca
produse incombustibile: "Un alt
mare avantaj îl reprezintã faptul cã
ele nu emit fum toxic, cunoscut fiind
faptul cã inhalarea de fum reprezin-
tã cea mai frecventã cauzã de deces
sau vãtãmare gravã în incendii".

Vata mineralã de sticlã ºi bazalti-
cã sunt materiale cu un conþinut
de Compuºi Organici Volatili ex-
trem de scãzut, mult sub
limitele recomandate
de Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii ºi
mult sub emisiile
generate de alte
produse (de exem-
plu, lemn/ mobilier
din lemn, covoare
etc.), mai susþin surse-
le citate.

Lista cu materialele indi-
cate în Ghidurile de finanþare a
Programelor Casa Verde ºi Casa
Verde Plus nu ar trebui sã fie închi-
sã, este de pãrere Constantin Hari-
ton, Preºedintele APIVMR. Domnia
sa ne-a declarat, recent: "Lista rea-
lizatã de Ministerul Mediului ar tre-
bui sã fie deschisã tuturor materia-
lelor care pot dovedi, prin certificã-
ri ºi testãri legale, cã îndeplinesc
condiþiile impuse prin standardele
europene ºi naþionale, ºi apoi cã rã-
spund dezideratelor acestui pro-

gram. Trebuie, totuºi, avut grijã la
caracteristicile ecologice ale pro-
duselor incluse. Spre exemplu, în
cazul anumitor produse de izolare,
altele decât cele din vatã mineralã,
pentru a li se conferi calitãþi ignifu-
ge, li se adaugã unele componente
care sunt incluse pe lista substan-
þelor periculoase pentru sãnãtate,
de cãtre Uniunea Europeanã".

IARC (Internaþional Association of
Research on Cancer) aratã, într-un
studiu realizat încã din 2002, cã
vata mineralã nu este clasificabilã
cã fiind cancerigenã. În plus, ca o

mãsurã de prevedere, producã-
torii de vatã mineralã îºi

certificã voluntar pro-
d u se le la E U C E B

(The European Cer-
t i f icat ion Board
for Mineral Wool
Products), certifi-
care care atestã

faptul cã f ibrele
sunt bio-solubile ºi

nu sunt cancerigene,
su bl in iazã cond u cerea

APIVMR.
Referitor la bugetul avansat de

autoritãþi pentru Casa Verde ºi
Casa Verde Plus, domnul Hariton
opineazã cã acesta este insuficient
ºi neechilibrat din punct de vedere
al distribuþiei fondurilor respecti-
ve, materialele de construcþie pri-
mind mai puþin de jumãtate din
suma alocatã programului de înlo-
cuire a sistemelor de încãlzire.

(continuare în pagina 10)
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„Din punctul de vedere al intere-
sului public ºi, deci, al Ministerului,
ceea ce trebuie sã prevaleze este
rezultatul final, adicã obþinerea
unui numãr cât mai mare de locu-
inþe care sã se încadreze fie în clasa
de certificare energeticã A, fie sã
aibã calitatea de nZEB (clãdiri cu
consum aproape zero energie),
c onf or m pr e v e d e r i lor OM
3 8 6 /2 7 . 0 4 . 2 0 1 6 " , apr e c i az ã
preºedinetele Asociaþiei.

Propunerile pe care producãtorii
ºi importatorii de vatã mineralã
le-au fãcut ministerului de resort
au vizat mai multe puncte: de la
definiþiile unor materiale de con-
strucþii, la elementele care pot fi
luate în calculul suprafeþei de izo-
lat (de exemplu în ghid lipsesc
acoperiºurile tip terasã, care au o
pondere tot mai mare în zonele
urbane ºi a cãror contribuþie la efi-
cienþa energeticã a clãdirii este im-
portantã), la stabilirea unor criterii
de eligibilitate coerente ºi în linie
cu prevederile standardelor (crite-
riul din ghid era grosimea materia-
lului izolant ºi nu conductivitatea
sau rezistenþa termicã a acestuia) ºi
þinând cont de zonarea climaticã
(termoizolaþia de 15 cm la faþade,
prevãzutã în ghid, nefiind justifica-
tã în unele zone climatice), con-
form domnului Hariton.

Printre altele, domnia sa ne-a mai
spus cã vata mineralã oferã durabi-
litate, iar produsele din acest ma-
terial au o duratã de viaþã egalã cu
durata de viaþã a construcþiei; be-
neficiazã de o stabilitate dimensio-
nalã, iar variaþiile de temperaturã
nu modificã dimensiunile produse-
lor din vatã mineralã, protejând în
acest fel construcþia de produce-
rea tensiunilor.

Un alt avantaj care trebuie men-
þionat este izolarea fonicã, ce oferã
o protecþie fonicã net superioarã,
atât în cazul zgomotului aerian (ex:
în soluþii de tip termosistem sau te-
rasã), cât ºi în cazul zgomotului de
impact (ex: soluþii de tip dalã flo-
tantã).

"Se ºtie foarte bine cã polistirenul
este un material de izolaþie mai ief-
tin, fiind soluþia preferatã de mulþi
pentru izolaþie termicã ºi pentru
faþade. Însã, prin natura materiale-
lor folosite în procesul de produc-
þie, acesta nu poate fi prietenos cu
mediul în aceeaºi mãsurã cu cele-
lalte materiale înscrise pe lista pro-
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Documente necesare
Dosarul de finanþare va cuprinde:
- cerere de finanþare nerambursabilã;
- declaraþie pe propria rãspundere a solicitantului;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- extras de carte funciarã pentru informare nu mai vechi
de 30 de zile sau extras de carte funciarã pentru auten-
tificare valabil la data depunerii cererii de finanþare,
care sã ateste dreptul de proprietate/coproprietate al
solicitantului asupra imobilului-teren ºi imobilului-con-
strucþie pe care se implementeazã sistemul de încãlzire,
în original, pentru solicitanþii care deþin individual un
imobil;
- documentul eliberat de autoritatea publicã localã ce
atestã adresa imobilului, în situaþia în care adresa de
implementare din cererea de finanþare diferã de cea din
extrasul de carte funciarã;
- copia cãrþii funciare ºi extras de carte funciarã
individualã;
- pentru imobilelele deþinute în coproprietate se va de-
pune o declaraþie notarialã, semnatã de toþi coproprie-
tarii, din care sã reiasã cã pentru imobilul respectiv se
va depune o singurã cerere de finanþare;
- certificat de atestare fiscalã privind plata obligaþiilor la
bugetul local, emis pe numele solicitantului în original,
valabil la data depunerii dosarului de finanþare, eliberat
de cãtre organele competente de pe raza cãrora îºi are
domiciliul solicitantul;
- în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de
locul de implementare se va depune ºi certificat de ates-
tare fiscalã privind plata obligaþiilor la bugetul local,
emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data
depunerii dosarului de finanþare, eliberat de cãtre orga-
nele competente de pe raza teritorialã unde va fi imple-
mentat proiectul;
- certificat de atestare fiscalã privind obligaþiile de platã
cãtre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de
cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanþelor Publice, în termen de valabilitate la data de-

punerii dosarului de finanþare, în original;
- certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitan-
tului, eliberat de cãtre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabi-
litate la data depunerii dosarului de acceptare, în
original;
- adeverinþã privind existenþa contului bancar al solici-
tantului finanþãrii, emisã de o bancã comercialã, sau ex-
tras de cont.

Documentele vor fi depuse în plic pe care se va comple-
ta numele ºi adresa completã a solicitantului, titlul pro-
gramului: "Programul privind instalarea sistemelor de
încãlzire care utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãl-
zire, beneficiari persoane fizice", precum ºi sesiunea de
depunere.

Dosarul de finanþare se va depune legat, paginat ºi opi-
sat, într-un singur exemplar, în plic, la agenþia judeþea-
nã pentru protecþia mediului pe raza cãreia domiciliazã
solicitantul.

Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o
altã formã decât cea solicitatã sau ieºirea sa din perioa-
da de valabilitate, precum ºi neîndeplinirea unui crite-
riu de eligibilitate determinã respingerea dosarului de
finanþare.

Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanþa-
re o singurã cerere de finanþare pentru un singur tip de
proiect. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulþi copro-
prietari se poate depune o singurã cerere de finanþare,
pentru acel imobil, pe sesiune.

Cererea de finanþare se completeazã prin tehnoredacta-
re computerizatã. Nu se acceptã cereri de finanþare cu
ºtersãturi sau completãri fãcute manual.

Eficienþã energeticã



gramului Casã Verde Plus, iar riscul
de afectare în caz de dezastre, atât
a locuitorilor, cât ºi a imobilelor,
este mai ridicat decât în cazul vatei
minerale", a conchis preºedintele
APIVMR.

PRO BCA: "Casa Verde ºi

Casa Verde Plus presupun

cheltuieli fãrã rezultate

pozitive"

Programele Casa Verde ºi Casa
Verde Plus nu fac decât sã conducã
la cheltuirea unor fonduri fãrã vii-
toare rezultate pozitive ºi vizibile,
considerã reprezentanþii Organiza-
þiei Patronale a Producãtorilor de
BCA din România (PRO BCA).

Aceºtia aratã cã deficienþele pro-
gramului pot fi structurate dupã
cum urmeazã:

"1. Demararea separatã a celor
douã programe nu va avea efectul
scontat. Pentru creºterea eficienþei
energetice a unui imobil trebuie
luaþi în calcul toþi factorii necesari:

- termoizolare exterioarã sau in-
terioarã în funcþie de imobil (se ºtie
cã la clãdirile din patrimoniul na-
þional nu se poate intreveni la ex-
teriorul faþadei chiar dacã este vor-
ba de eficienþã termicã);

- utilizarea instalaþiilor eficiente
pentru încãlzire/rãcire - în prezent în
România consumul de energie pen-
tru rãcirea locuinþelor este mai mare
decât pentru încãlzirea acestora;

- eliminarea tuturor punþilor ter-
mice, etc.

2. Lista materialelor eligibile care
conþine douã categorii, izolaþie
ecologicã ºi zidãrie ecologicã, este

una foarte restrânsã ºi nu se ºtiu
exact criteriile în baza cãrora aceas-
tã a fost întocmitã.

3. Fondurile alocate acestor pro-
g r am e su nt m u lt pr e a m i c i ,
numãrul potenþialilor beneficiari
fiind foarte redus în comparaþie cu
necesarul existent".

Printre altele, PRO BCA a propus:
"1. Includerea în criteriile de eligi-

bilitate cuprinse în ghiduri ºi a ca-
tegoriei de lucrãri destinate reali-
zãrii construcþiilor noi, ºi nu doar a
etapei de izolare ulterioarã a aces-
tora, având în vedere cã alegerea
materialului de zidãrie poate avea
o influenþã considerabilã în realiza-
rea obiectivelor programelor pri-

vind efectuarea de lucrãri destina-
te eficienþei energetice, beneficiari
persoane fizice ºi juridice. Aceastã
completare trebuie urmatã de adã-
ugarea definiþiilor privind materia-
lele eligibile în sensul prezenþelor
ghiduri, dupã o analizã atentã a
materialelor de zidãrie existente
pe piaþã din România din punct de
vedere al caracteristicilor, perfor-
manþelor ºi implicaþiilor date de
utilizare.

2. Tratarea egalã a tuturor mate-
rialelor de zidãrie eligibile, prin in-
cluderea listelor complete a aces-
tora în toate materialele ºi mache-
tele grafice în legãturã cu prezen-
tele ghiduri ºi programul Casa Ver-

de Plus. Vã aducem în atenþie cã
betonul celular autoclavizat (BCA)
este un material cu performanþe
tehnice remarcabile în ceea ce pri-
veºte capacitatea de izolare termi-
cã ºi, de asemenea, este un material
ecologic, cu un ciclu de viaþã priete-
nos cu mediul înconjurãtor, de la
materiile prime, procesul de fabri-
caþie, produsul finit, transportul lui,
punerea în operã, utilizarea ºi pânã
la reciclarea ºi eliminarea sa.

În broºura ataºatã acestor proiec-
te, la categoria zidãrie ecologicã,
sunt incluse douã tipuri de produ-
se: cãrãmidã ºi zidãrie termoizolan-
tã din cânepã ºi var. Nu este justifi-
catã aceastã selecþie restrânsã de
materiale ºi nu sunt transparente
criteriile pentru care au fost alese
doar aceste materiale, þinând cont
cã BCA-ul este cel mai important
material care îndeplineºte standar-
dele  de  eficienþã  energeticã  pen-
tru clãdiri cu un consum redus de
energie. Atenþia autoritãþilor ºi a
industriei trebuie îndreptatã cãtre
îndeplinirea normelor impuse de
Directiva Uniunii Europene 2020 ºi
sã încurajeze construcþia de clãdiri
nZEB (neary zero energy building).
Astfel, structura celularã a betonu-
lui celular autoclavizat (BCA) ºi
conþinutul ridicat de pori de aer dis-
tribuiþi uniform îi conferã acestuia
un randament termic mult mai
bun decât al materialelor clasice
de zidãrie.

(continuare în pagina 12)
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Criterii de eligibilitate
Conform variantei ghidului de finanþare valabilã la mo-
mentul redactãrii textului (finalul lunii august), este
considerat eligibil solicitantul care îndeplineºte cumu-
lativ urmãtoarele condiþii:
a) este persoanã fizicã ºi are domiciliul pe teritoriul
României;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren ºi al
imobilului-construcþie pe care se implementeazã siste-
mul de încalzire pentru care se solicitã finanþare; imobi-
lele nu trebuie sã facã obiectul unui litigiu în curs de so-
luþionare la instanþele judecãtoreºti , vreunei
revendicãri potrivit unei legi speciale sau dreptului co-
mun, unei proceduri de expropriere pentru cauzã de
utilitate publicã;
c) nu are obligaþii restante la bugetul de stat, bugete lo-
cale, conform legislaþiei naþionale în vigoare;
d) în activitatea desfãºuratã anterior începerii proiectu-
lui nu a fost condamnat pentru infracþiuni împotriva
mediului, prin hotãrare judecãtoreascã definitivã.
Nu este eligibil solicitantul care deþine în proprietate un
imobil format din teren cu una sau mai multe construc-

þii, dintre care unele pãrþi sunt comune, iar restul sunt
proprietãþi individuale, pentru care se întocmesc o car-
te funciarã colectivã ºi câte o carte funciarã individualã
pentru mai mult de douã unitãþi individuale, aparta-
mente - locuinþe, aflate în proprietate exclusivã, care
poate fi reprezentatã de locuinþe ºi spaþii cu altã desti-
naþie, dupã caz.
În acelaºi timp, este eligibil proiectul care vizeazã reali-
zarea unui sistem de încãlzire ce utilizeazã energie re-
generabilã conform cu scopul programului ºi cu preve-
derile prezentului ghid.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziþia de sisteme de încãlzire care utilizeazã ener-
gie regenerabilã, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau
completãrii sistemelor clasice de încãlzire;
b) cheltuielile cu montajul ºi punerea în funcþiune a
sistemului;
c) taxa pe valoarea adãugatã (TVA).
Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate
dupã semnarea contractului de finanþare
nerambursabilã.



(urmare din pagina 11)

Realizând anvelopa clãdirii din
BCA, cu grosimile recomandate,
se elimina nevoia de termoizolare
suplimentarã, reducând conside-
rabil consumul de energie atât
pentru încãlzirea locuinþei, cât ºi
pentru rãcirea ei. Mai mult, în
compoziþia BCA-ului intrã doar
materii prime naturale ce se gã-
sesc din abundenþã în naturã (ni-
sip, var, ciment, apã, gips), materii
prime curate, fãrã compuºi chimi-
ci, iar procesul tehnologic de fa-
bricare a acestuia este unul cu
consum redus de energie. BCA nu
arde, previne propagarea flãcãri-
lor, nu emanã gaze toxice sau ra-
diaþii, eliminã probleme legate de
igrasie ºi condens în încãpere".
Potrivit PRO BCA, cel mai recent
studiu pe subiectul radioactivitãþii
materialelor de construcþii, reali-
zat la Universitatea Tehnicã "Gh.
Asachi" din Iaºi, aratã cã BCA are
"unul dintre cei mai scãzuþi indici
de radioactivitate dintre materia-
lele de construcþie analizate".

Sursele citate mai subliniazã cã
BCA este un material destinat
construcþiilor sustenabile, im-
pl icând un consum redus de
energie ºi un nivel scãzut de emi-
sii de CO2.

"Casa Verde & EcoHORNET"

vrea sã combatã cele douã

programe guvernamentale

Bugetul total de aproape 200 de
milioane de lei, avansat pentru
programele Casa Verde ºi Casa Ver-
de Plus, este absolut insuficient, a
subliniat Cristian Pârvan, preºedin-
tele Patronatului Investitorilor Au-
tohtoni din România (PIAROM).

Domnia sa a menþionat: "Casa
Verde este un program interesant,
ce reia un alt program, abandonat
în ultimii patru ani, dar în niºte
condiþii care nu sunt cele mai
bune. Noi le-am sancþionat, dar din
pãcate reacþiile pe care le-am pri-
mit de la Ministerul Mediului, de la
Fondul de Mediu, de la Agenþia
pentru Protecþia Mediului aratã cã
nici mãcar la nivelul ministerului
nu existã o corelare, o informare ºi
o coordonare asupra utilitãþii aces-
tor programe, pentru a pune în
aplicare alte programe naþionale".

Tehnologiile româneºti inventate
în domeniul eficienþei energetice
sunt total ignorate, fãrã nicio expli-
caþie, a mai spus Cristian Pârvan,
adãugând: "Aceste programe nu
iau în considerare absolut deloc
necesitatea ca, gradual, sã schim-
bãm sistemele de încãlzire în foc

deschis, consumatoare de lemn de
foc, cu randamente absolut ridico-
le de eficienþã ºi cu maxim de po-
luare. În schimb, ajungem direct la
tehnologii sofisticate, foarte bune,
eficiente, dar neclar de ce au fost
alese. Este foarte bine cã se merge
pe pompe de cãldurã, dar (…) nu
s-a lãmurit cine, de ce ºi pentru ce
s-a ales aceastã modalitate de
încãlzire pentru a fi inclusã în pro-
gram. (…) Avem tehnologii româ-
neºti absolut ignorate, fãrã nicio
explicaþie, atât de Ministerul Me-
diului, cât ºi de Agenþia de Protec-
þie a Mediului, de Fondul de Mediu
ºi Ministerul Energiei ºi de alte in-

stituþii. Programul este bun ºi ni-
meni nu contestã faptul cã se reia
acest program, însã modul de pu-
nere în discuþie timp de 10 zile, la
sfârºit de iulie-început de august,
rivalizeazã cu alte iniþiative ale al-
tor guvernanþi care fãceau dezba-
teri publice de la Crãciun pânã
dupã Revelion".

În opinia domnului Pârvan, mate-
rialele termoizolante trebuie utili-
zate în mod corespunzãtor cu teh-
nologiile adecvate, problema ma-
jorã nefiind materialul, ci tehnolo-
gia.

PIAROM susþine derularea pro-
g r am u lu i " C asa V e r d e &
EcoHORNET", lansat de societatea
ecoHORNET, care produce echipa-
mente pe bazã de biomasã peleti-
zatã.

Compania, care s-a dotat de
curând cu maºini ºi utilaje noi, re-
ducând costurile de producþie,
acordã subvenþii pentru echipa-
mentele sale vândute în mod di-
rect, diminuând costul pe produs.

Societatea a decis sã acorde sub-
venþii începând cu data de 1 sep-
tembrie pentru urmãtoarele cate-
gorii de utilizatori: persoane fizice
cu cetãþenie românã, asociaþii de
locatari constituite pe teritoriul
României, societãþi comerciale cu
capital privat românesc, instituþii
publice, unitãþi administrativ-teri-
toriale, ferme agricole cu capital
privat românesc etc.

Inscriile se primesc în limita capa-
citãþilor de producþie.

ecoHORNET propune Consiliilor
Judeþene ºi Unitãþilor Administra-
tiv Teritoriale sã mobilizeze firme
de profil din teritoriu, care pot pre-
lua lucrãri de confecþii ºi prelucrãri
metalice, confecþii de subansam-
ble, dar ºi ansamblãri de echipa-
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Obligaþiile beneficiarului
Beneficiarul are urmãtoarele obligaþii:
n sã foloseascã finanþarea numai în scopul ºi în condi-
þiile în care a fost acordatã, conform cererii de finanþare
aprobate de Autoritate;
n sã asigure contribuþia proprie pentru realizarea pro-
iectului, precum ºi orice alte cheltuieli suplimentare,
prevãzute ori neprevãzute;
n sã asigure executarea proiectului cu diligenþa necesa-
rã ºi eficienþã, în conformitate cu prezentul contract,
precum ºi cu legislaþia în vigoare ºi standardele de me-
diu aplicabile;
n sã fie singurul rãspunzãtor în faþa AFM pentru imple-
mentarea proiectului;
n sã notifice AFM ºi sã prezinte documentele corespun-
zãtoare, în termen de 7 zile în cazul în care apar modifi-
cãri cu privire la actele de identitate ori alte documente
ºi/sau modificãri vizând informaþiile furnizate AFM cu
ocazia depunerii cererii de finanþare ori pe parcursul
derulãrii prezentului contract;
n sã furnizeze ºi sã transmitã AFM orice informaþie sau
documente relevante pentru prezentul contract, solici-
tate în mod rezonabil de cãtre aceasta, în termen de ma-
ximum 5 zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii;
n sã plãteascã toate taxele, impozitele ºi contribuþiile
pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale;
n sã achiziþioneze bunuri ºi servicii numai de la furni-

zori autorizaþi;
n sã se asigure cã bunurile achiziþionate sunt noi, sunt
conforme cu specificaþiile tehnice ºi beneficiazã de con-
diþii de garanþie conforme legislaþiei în vigoare;
n sã utilizeze ºi sã conserve bunurile achiziþionate în
baza acestui contract cu diligenþele unui bun proprietar
ºi sã le menþinã în funcþiune pe o perioadã de minimum
un an de la data încetãrii prezentului contract;
n sã permitã/sã ia toate mãsurile necesare pentru a se
permite reprezentanþilor AFM ºi ai instituþiilor însãrci-
nate cu verificarea ºi controlul activitãþilor desfãºurate
în cadrul programului, accesul la locul de implementare
a proiectului pentru inspectarea activitãþilor ce se reali-
zeazã din finanþarea acordatã;
n sã permitã/sã ia toate mãsurile necesare pentru a se
permite personalului AFM sã controleze modul în care
sunt îndeplinite obiectivele proiectului, timp de un an
de la data încetãrii prezentului contract;
n sã suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile pro-
fesionale ºi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãti-
rea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea ºi înce-
tarea prezentului contract ºi a tuturor documentelor ºi
activitãþilor aferente;
n sã depunã dosarul de decontare, complet ºi corect
întocmit, în termenul ºi în condiþiile impuse prin ghid ºi
prezentul contract.

Grãtar ecoHornet

Eficienþã energeticã



mente, pentru a-ºi mãri capacita-
tea de fabricare ºi pentru a-ºi ono-
ra comenzile din judeþ.

Pentru proiecte semnificative,
începând cu blocuri de locuinþe cu
minim zece apartamente, membrii
PIAROM oferã asistenþã ºi consul-
tanþã pentru finanþare ºi garantare,
inclusiv pentru firmele care vor
oferi servicii energetice (IMM-uri).

Pentru proiecte mari (de minim
1000 de apartamente), PIAROM va
susþine potenþialii investitori în ob-
þinerea de finanþare din partea
Bãncii Mondiale, BERD etc., institu-
þii care sprijinã constant proiectele
de eficientã energeticã ºi reduce-
rea emisiilor poluante produse de
sistemele clasice de încãlzire.

"Decizia a fost luatã pentru dimi-
nuarea efectelelor discriminãrii
pentru cetãþenii României, create
prin aplicarea programului Casa
Verde, care subvenþioneazã din
bani publici, banii cetãþenilor, doar
pe primii veniþi, fãrã a stabili criterii
de performanþã privind depolua-
rea zonelor grav poluate, eficienti-
zarea clãdirilor cu consumurile
cele mai mari de energie ºi po-
luante. Nu are în vedere faptul cã
aceastã investiþie (subvenþie) tre-
buie sã dezvolte economia româ-
neascã ºi sã creeze locuri de mun-

cã", a precizat PIAROM.
Patronatul precizeazã: "Se sub-

venþioneazã cu bani din fondul de
mediu creºterea eficienþei energe-
tice a clãdirilor cu o treaptã, de la
clasa B la clasa A. (…) Se subven-
þioneazã cu bani din fondul de me-
diu, cu 6.000 lei (100%) instalarea
de panouri solare, asta doar pentru
cei mai iuþi, adicã primilor înscriºi.
(…) A fost exclusã de la subvenþii
singura sursã care aduce popula-
þiei planetei siguranþã ºi indepen-
denþã energeticã - biomasa, cen-
tralele pe peleþi".

Reprezentanþii PIAROM spun cã
aºteaptã sã se subvenþioneze echi-
pamente cu eficienþã maximã,
emisii minime, care sã evite arde-
rea lemnului, sã depolueze solul,
apa ºi aerul, sã opreascã defriºarea
pãdurilor, sã stopeze sãrãcia ener-
geticã a populaþiei, sã creeze locuri
de muncã.

Case din cânepã ºi var -

program paralel cu

"Casa Verde"

HempFlax, companie olandezã
din segmentul de cultivare ºi pro-
cesare cânepã, ºi Carmeuse, pro-
ducãtor important de var la nivel
mondial, demareazã un proiect pa-

ralel cu cel guvernamental - "Casa
Verde Cânepã" -, prin intermediul
cãruia oferã materia primã pentru
zidãrie, realizatã din puzderie de
cânepã ºi var, pentru trei case în
plus faþã de cele selectate de minis-
ter. Reprezentanþii acestor compa-
nii citeazã un studiu de Ger-
man-nova Institut, care "a demon-
strat cã fibrele naturale vin cu un
avantaj evident faþã de fibrele de
sticlã sau minerale: cantitatea foar-
te scãzutã de carbon".

Documentul citat spune cã cei
care fie nu au depus dosarul de
înscriere în programul iniþiat de
Minister, fie nu s-au calificat, pot sã
acceadã la acest proiect, care acor-
dã produse în valoare de aproxi-
mativ 5000 de euro pentru fiecare
dintre cele trei case. Perioada de
înscriere va avea loc începând cu
data de 1 octombrie ºi pânã la 31
decembrie 2016.

Pentru acest proiect poate depu-
ne dosar pentru înscriere orice per-
soanã fizicã ce are în vedere fie con-
struirea, în regie proprie, a unei
case noi, fie un proiect de renovare.

"Cele mai importante criterii de
selecþie sunt ca toatã zidãria sã fie
realizatã din cânepã ºi var ºi ca pro-
iectul sã se doreascã a fi finalizat în
perioada de primãvarã - varã a

anului 2017. Selecþia se va realiza
printr-un concurs de proiecte", a
subliniat Oana Suciu, Director Ge-
neral HempFlax Romania.

Puzderia de cânepã este produsã
de HempFlax în judeþul Alba ºi
constituie un produs secundar ce
reprezintã partea lemnoasã a tulpi-
nii, rezultatã dupã extragerea fi-
brelor tehnice ºi întrebuinþatã ca
material pentru construcþii ecolo-
gice. Varul va fi asigurat de Carme-
use Holding, care are peste 150 de
ani de experienþã în producerea
varului, a calcarului cu conþinut ri-
dicat de calciu, a varului cu diverse
granulaþii ºi agregatelor ºi care ofe-
rã produse indispensabile marilor
industrii din domeniul oþelurilor,
energiei, mediului ºi construcþiilor.

(continuare în pagina 14)
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Conform surselor citate,
sectorul industrial de

afaceri cu cânepã este
în continuã creºtere în
Europa, în anul 2015

fiind raportatã o
creºtere de peste 20%,

la 22.000 ha, faþã de
18.300 ha, în 2014.
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Georgescu, APMCR:

"România este þara

europeanã cu cele

mai multe case ecologice -

acelea fãcute de bunicii

noºtri din chirpici"

Claudiu Georgescu, preºedinte-
le Asociaþiei Producãtorilor de
M a t er ia le d e Const ru cþ i i d in
România (APMCR) este de pãrere
cã programul trebuie sã fie unul
coerent, în care sã vedem scopu-
rile mari ale României, nu faptul
cã vrem sã îmbunãtãþim calitatea
mediului.

Domnul Georgescu a subliniat cã,
în acest domeniu, nu existã o coor-
donare între factorii care "trebuie
sã rãspundã".

Reprezentantul APMCR a adus în
atenþie faptul cã, în þara noastrã,
asistãm la un paradox: "România
este þara europeanã care are cele
mai multe case ecologice în acest
moment. Conform Institutului Na-
þional de Statisticã, România are
2 0 % d i n f ond u l d e loc u i nþ e
(1.600.000) construit din chirpici /
acele cãrãmizi fãcute de bunicii
noºtri. Dar, din cauza modului ne-
glijent în care au fost construite,
unele din ele în zone inundabile,
ele picã la prima inundaþie".

Reprezentantul asociaþiei consi-
derã cã, din punct de vedere teh-
nic, niciunul din cele douã progra-
me guvernamentale nu este, de
fapt, termoizolant. "Practic, sunt
materii prime pentru produse ter-
moizolante - ºi lâna, ºi cânepa etc.",
a afirmat domnia sa, menþionând:
"Va trebui sã fim foarte atenþi cu
introducerea acestor produse pe
piaþã".

Domnul Georgescu a arãtat cã
"nu avem nici legislaþie care sã de-
fineascã ce este un produs ecolo-
gic".

"În Germania existã douã siste-
me de definire, în Norvegia - un
sistem, în Austria - un sistem.
Existã institute care gãsesc crite-
rii de definire a acestor produse,
cum ar fi, spre exemplu, un pro-
dus care nu conþine substanþe vo-
latile sau care se bazeazã pe ciclul
de viaþã, pe amprenta de carbon.
Trebuie sã avem o legislaþie foar-
te clarã care sã spunã ceea ce este
un produs ecologic", a mai atras
atenþia Claudiu Georgescu, la
dezbaterea organizatã de ziarul
BURSA.

Domnia sa a adus în discuþie ºi
primul program similar, care s-a
desfãºurat în urmã cu câþiva ani:
"Am avut, acum cinci ani, un pro-
gram a cãrui mare realizare a fost
doar cã s-au cheltuit niºte bani.
Dupã ce s-au cheltuit, eficienþa
energeticã a programului nu o ºtie
nimeni, nici în ziua de astãzi. De ce
am reluat acest program fãrã sã
avem niºte fundamente clare pen-
tru a-l porni?".

Mircea Oros, ARACO:

"Niciun material

termoizolant nu poate lipsi

din lista ministerului"

Programele Casa Verde ºi Casa
Verde Plus sunt subfinanþate, fiind
insuficiente ca volum, este de pã-
rere Mircea Oros, director în cadrul
Asociaþiei Române a Antreprenori-
lor de Construcþii (ARACO), care
considerã cã aceste programe gu-
vernamentale reprezintã o picãtu-
rã într-un deºert.

Domnia sa a declarat: "Conside-
rãm cã programul este binevenit,
întrucât creeazã oportunitãþi de a
munci ºi de a produce. Este evi-
dent, însã, cã este subfinanþat. ªi
este evident cã anul acesta nu va fi
aplicat, având în vedere procedura
de elaborare a ghidului ºi discuþiile
tehnice care apar".

Domnul Oros considerã cã niciun
material termoizolant nu poate fi
omis din lista eligibilã a ministeru-
lui de resort, atâta vreme cât rãs-
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punde necesitãþilor ºi este certifi-
cat tehnic: "Vorbim, de fapt, de
materii prime care pot fi înglobate
în materiale corespunzãtoare. (…)
Faptul cã s-a omis polistirenul nu
este bine. Consider cã este neapã-
rat necesar sã continuãm cu acest
material, din punct de vedere al
uºurinþei în utilizare, dar trebuie sã
aibã proprietãþi corecte". Mircea
Oros a mai spus cã programul ar
trebui integrat într-o strategie na-
þionalã multianualã: "Ar fi foarte
bine sã ºtim ce avem de fãcut în
anul 2017-2018, pânã la un anumit
nivel în care considerãm cã ne-am
atins obiectivele. Dacã astãzi apla-
udãm acest program politic ºi la
începutul lui 2017 viitorul Guvern
(…) abandoneazã programul,
atunci ne vom afla în situaþia prin
care am trecut acum patru ani (n.r.
când s-a renunþat la primul pro-
gram de acest gen)".

Reprezentantul ARACO a subli-
niat cã forþa noastrã calificatã de
muncã este, în mare parte, peste
hotare, dar a precizat cã acest lu-
cru nu înseamnã cã forþa de muncã
rãmasã în þarã nu poate fi instruitã
la nivelul la care sã rãspundã unor
cerinþe de execuþie care sã ducã la
un produs bun.

Existã unele semne de întrebare
ce fac referire la calitatea materia-
lelor de construcþii prinse în pro-
gram, atrage atenþia ºi Laurenþiu

Plosceanu, preºedintele ARACO.
Domnia sa ne-a declarat: "Produ-

cãtorii de polistiren nu au venit
doar cu pãrerea lor - au invocat
unele studii care demonstreazã cã
anumite componente sunt cance-
r i g e ne . Î n ac e st c ont e xt m ã
gândesc ºi la azbestul utilizat sub
diverse forme la construirea active-
lor imobiliare în anii '70, în anii '80
ºi dupã Revoluþie. Este o mare pro-
blemã la nivelul þãrilor centrale
est-europene cã în multe structuri
este folosit azbest, neexistând tã-
gadã cã existã risc de cancer. Ceea
ce spun producãtorii de polistiren
nu face decât sã readucã în discu-
þie calitatea anumitor materiale ºi
efectele lor asupra sãnãtãþii munci-
torilor ºi a celor care trãiesc în ace-
ste clãdiri. Fibra de azbest poate
produce cancere ºi poate scurta
multe vieþi omeneºti. Aici avem ne-

voie de un alt program, care ar tre-
bui citit printr-o componentã euro-
peanã, odatã cu programele de rea-
bilitare energeticã a clãdirilor".

Laurenþiu Plosceanu este de pã-
rere cã autoritãþile trebuie sã aibã
mare grijã ca materialele ºi echipa-
mentele care vor intra în finanþa-

rea acestui program sã nu inducã
niciun risc din punct de vedere al
sãnãtãþii beneficiarului: "Este un
pas mic înainte, ce trebuie fãcut
corect, cu echipamente ºi materia-
le care sã fie incontestabile din
punct de vedere al riscurilor de
îmbolnãvire".

Ministerul ar trebui sã ia în calcul
corecþia care se impune, din pers-
pectiva unor materiale cu riscuri
pentru sãnãtate, conchide speciali-
stul.

Domnul Plosceanu menþioneazã,
însã, cã, din punctul de vedere a
ceea ce ele pot aduce pentru anu-
mite proprietãþi, valoarea celor
douã programe este indiscutabilã.

Erbaºu: "Casa Verde nu este

un program de care cineva

trebuie sã profite"

Este bine ca variaþia materialelor
de construcþii sã nu fie limitatã,
atrage atenþia Cristian Erbaºu,
preºedintele Federaþiei Patronate-
lor Societãþilor din Construcþii
(FPSC), care considerã: "Evident cã
trebuie sã se þinã cont de calitate,
de sãnãtate, de siguranþã, dar de
aici ºi pânã la a limita piaþa mate-
rialelor de construcþii este mult.

(continuare în pagina 16)
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Limitarea materialor de construc-
þii poate determina creºteri de pre-
þuri.

Dacã vata bazalticã este certifica-
tã, atunci nu o putem refuza doar
pentru faptul cã acest lucru s-a
întâmplat în anumite þãri. Vata ba-
zalticã poate fi pusã pe piaþã sub
diferite forme ºi depinde foarte
mult de forma în care aceasta este
utilizatã, de tipul de transport etc.

Sigur cã trebuie sã luptãm împo-
triva celor cu produse neregle-
mentate sau care au o reglementa-
re îndoielnicã, însã noi suntem o
þarã a extremelor, din pãcate".

Programul Casa Verde nu este un
program de care cineva trebuie sã
profite, subliniazã domnul Erbaºu,
precizând cã vorbim de directive
de la nivelul UE, prin care se încear-
cã o independenþã din punct de
vedere energetic ºi o protecþie a
mediului.

În zona privatã a echipamentelor
existã foarte multe companii care
vâneazã astfel de proiecte, de
exemplu în domeniul agricol, ºi
care au un oarecare monopol, ne-a
mai spus Cristian Erbaºu, afirmând
cã aceste firme ofereau, pentru
programe similare cu Casa Verde,
preþuri cu 20-25% mai mari decât
cele din piaþã, existând riscul sã fie
la fel ºi la programul Casa Verde.

Andrioaiei, PSC: "Toate

tehnologiile cunoscute ce

respectã standardele

trebuie lãsate sã contribuie

la program"

Programele economice care vi-
zeazã atingerea unor obiective
macro, de interes naþional, susþinu-
te cu fonduri publice sunt oricând
binevenite pentru cã acestea ali-
menteazã dinamica industriilor im-
plicate ºi ajutã ºi o masã mare de
beneficiari, care, în lipsa unei mini-
me susþineri, nu s-ar încumeta sã
se implice, este de pãrere domnul
Tiberiu Andrioaiei, Secretar Gene-
ral în cadrul Patronatului Societãþi-
lor din Construcþii (PSC).

Domnia sa ne-a declarat: "O for-
mulã de cofinanþare echilibratã
este beneficã ºi toatã lumea are de

câºtigat: furnizori, consumatori,
statul etc. Consider cã programul
Casa Verde trebuie privit, în princi-
pal, din perspectiva rezultatelor pe
care le urmãreºte - obþinerea unor
spaþii de locuit eficiente energetic,
folosind orice opþiune tehni-
co-economicã disponibilã, care se
încadreazã în standardele în vigo-
are ºi care îºi dovedeºte rentabili-

tatea - ºi nu atât din susþinerea
unei tehnologii în defavoarea al-
teia, pentru cã nu cunosc sã existe
vreo tehnologie perfectã ºi dis-
ponibilã.

Altfel spus, toate tehnologiile cu-
noscute ºi prezente pe piaþã ºi care
respectã standardele oficiale în vi-
goare, trebuie lãsate ºi încurajate sã
contribuie la acest þel de o manierã
concurenþialã, altfel vor apãrea dis-
torsiuni nedorite, care inevitabil
conduc cãtre conflicte ºi se terminã
cu blocaje ºi pagube. Fiecare teh-
nologie (produs, serviciu etc.) are
puncte tari ºi puncte slabe, iar dife-
renþa trebuie sã o facã doar alegerea
informatã a consumatorului. Pentru
cã totuºi este absolut necesar un
dialog în spaþiul public ºi instituþio-
nal, precum ºi un control eficient
pentru o piaþã comercialã sãnãtoa-
sã, Patronatul Societãþilor din Con-
strucþii încurajeazã pe toþi cei intere-
saþi ºi disponibili la acest efort sã i se
alãture ºi sã se concentreze pe mo-
nitorizarea respectãrii standardelor
de calitate impuse ºi declarate, pe
evidenþierea atributelor produselor
proprii, pe semnalarea situaþiilor în
care nu se respectã legea, dar
evitând blocarea artificialã a compe-
tenþei. Pentru cã problema majorã,
nu doar în România, o reprezintã, de
regulã, declararea falsã a calitãþii ºi
nerespectarea normelor, nu calita-
tea în sine".
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Cerna Mladin, AAECR:

"Programul este penibil,

lãsaþi specialiºtii sã gãseascã

soluþiile de la caz la caz!"

O problemã majorã a Programe-
lor Casa Verde ºi Casa Verde Plus
o reprezintã "separarea acestora",

a s u b l i n i a t C e r n a M l a d i n ,
preºedintele Asociaþiei Auditori-
lor Energetici pentru Clãdiri din
România, considerând cã aceastã
separare este inutilã, atât timp
cât "amândouã vizeazã perfor-
manþa energeticã ºi energia ver-
de".

Doamna Mladin a declarat: "De

ce nu s-au gândit la soluþii integra-
te? De ce nu au pus o limitã pentru
consumul de energie care sã cores-
pundã unui ordin în materie, publi-
cat în aprilie, ºi la care trebuie sã ne
aliniem în foarte scurt timp? Aces-
ta era obiectivul: sã construim cu
mijloace care sã promoveze ener-
gia verde".

Reprezentantul AAECR a subli-
niat: "Acest program mi se pare
penibil, de aceea ar trebui refã-
cut. Programele Casa Verde ºi
Casa Verde Plus ar trebui unite, sã
le permitã oamenilor sã gândea-
scã soluþii integrate, nu sã se ca-
leze numai pe termoizolaþie sau
numai pe instalaþii, ºi sã constru-
iascã soluþii integrate care sã le
conþinã pe toate, astfel încât sã
ajungã la consumurile specificate
în normele din aprilie. (…) Cum
ne-am simþi dacã ar apãrea un
program al tratãrii bolnavilor de
inimã cu aceleaºi pastile? (…) În
ghidul aferent programului Casa
Verde este prevãzutã aceeaºi gro-

sime a izolaþiei, indiferent de
zonã. Cu alte cuvinte, îi trebuie
sau nu, îi dãm bolnavului extrave-
ral în fiecare dimineaþã, la 9.15
(…) Detaliile legate de termoizo-
laþie, instalaþii, resursele folosite
de la caz la caz trebuie lãsate sã
fie alese de specialiºti, nu de pro-
gram. Lãsaþi specialiºtii sã gãseas-
cã soluþiile de la caz la caz!"

În opinia sa, programul ar deveni,
astfel, atractiv, "chiar dacã nu are
un buget foarte mare".

Cerna Mladin a precizat cã un
program de genul Casa Verde tre-
buie sã dea o ºansã ºi altor soluþii
de termoizolare, chiar dacã aces-
tea au costuri mai ridicate sau nu
sunt suficient dezvoltate în þara
noastrã. "Noi, dacã introducem po-
listirenul în Casa Verde, toate cele-
lalte materiale sunt date deoparte
din cauza costului ridicat. Polistire-
nul este folosit în toate celelalte
programe. Nu suntem împotriva
utilizãrii acestuia, dar dacã este
Casa Verde Plus, sã dãm o ºansã ºi
altor materiale", a spus doamna
Mladin, atrãgând atenþia cã, spre
exemplu, la orice stânã, ciobanii
aruncã lâna.
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