
Israelul impune
realizarea construcþiilor
verzi la nivel naþional

I
sraelul a decis recent sã im-
punã construcþiile ecologice
(verzi) în toatã þara, pentru
toate tipurile de clãdiri,
conform anunþului fãcut
luna trecutã de Ministerul

pentru Protecþia Mediului de la Ie-
rusalim.

Regulamentul obligatoriu, sem-
nat de ministrul de Interne al Israe-
lului, Aryeh Deri, ºi ministrul Pro-
tecþiei Mediului, Gila Gamliel, va
intra în vigoare în martie 2021.
Conform Times of Israel, normele
în materie vor fi implementate
gradual.

Construcþia ecologicã economi-

seºte consumul de energie, reduce
emisiile de gaze cu efect de serã,
îmbunãtãþeºte calitatea aerului, re-
duce deºeurile din construcþii, sca-
de expunerea la substanþe
dãunãtoare etc.

Principalul standard de construc-
þii verzi din Israel a fost creat în
2005, respectând standardele in-
ternaþionale, dar pânã în prezent
alinierea la acesta a fost doar vo-
luntarã. Standardul oferã o definiþie
a clãdirilor verzi în termeni locali ºi
priveºte domeniile energiei, tere-
nurilor, apei, deºeurilor, sãnãtãþii,
gestionãrii mediului, transportului,
inovãrii, materialelor de construcþie

ºi sistemelor de încãlzire ºi rãcire.
Standardul se referã atât la clãdiri-

le noi, cât ºi la cele existente, care
sunt supuse renovãrii, ºi poate fi
aplicat la majoritatea tipurilor de
clãdiri din Israel, cum sunt cele rezi-
denþiale, birourile, centrele educa-
þionale, comerciale, de sãnãtate
publicã ºi industriale.

Potrivit Ministerului pentru Pro-
tecþia Mediului, noua reglementare
va corecta ºi inegalitatea socialã,
construcþia ecologicã fiind realiza-
tã, în prezent, în principal în oraºele
puternice din punct de vedere so-
cio-economic, ºi nu în cele mai pu-
þin dezvoltate, din regiunile

nordice ºi de sud.
Conform autoritãþilor din Israel,

reducerea consumului de energie
poate sã împiedice 5,9 milione de
tone de CO2 sã intre în atmosferã
anual, pânã în 2030.

În prezent, casele, hotelurile, bi-
rourile ºi alte clãdiri din Israel sunt
responsabile pentru 40% din con-
sumul de energie al þãrii.
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