
PRIN PROGRAMUL CASA EFICIENTÃ ENERGETIC

9000depersoaneprimesc
câte15.000deeuro
pentrueficientizarea
consumuluideenergie
lDumitru Chisãliþã: "Sectorul rezidenþial este cel mai energofag
domeniu"lMinistrul mediului: "Pierderile de energie ajung
pânã la 30% prin pereþii exteriori, respectiv 25% prin geamuri sau
acoperiº"l Chisãliþã: "România - una dintre cele mai energoface
þãri din Europa, având un consum mediu mai mare de 2,35 ori
decât media europeanã"

9
.000 de persoane vor

putea beneficia, din

fondul pentru mediu,

de câte 15.000 de

euro pentru eficienti-

zarea energeticã a lo-

cuinþelor, prin Programul Casa Efi-

cientã Energetic, care a fost lansat

la jumãtatea lunii trecute.

Noul program guvernamental are

un buget de 430 de milioane de lei,

scopul sãu fiind reducerea consu-

mului de energie din case ºi a emi-

siilor de gaze cu efect de serã sau,

altfel spus, creºterea eficienþei

energetice ºi/sau utilizarea energiei

din surse regenerabile în locuinþele

unifamiliale existente, situate

într-un imbobil-construcþie cu

regimul de înãlþime de cel mult trei

niveluri.

Finanþarea nerambursabilã de-

conteazã 60% din costul unor astfel

de lucrãri, dar nu mai mult de

15.000 de euro.

Ministrul Mediului Costel Alexe a

precizat, în ocazia lansãrii Progra-

mului: "Cele mai multe case nu

sunt bine izolate. De aceea, pierde-

rile de energie ajung pânã la 30%

prin pereþii exteriori, 25% prin gea-

muri sau acoperiº. Se ºtie cã, astãzi,

sectorul clãdirilor este unul din cei

mai mari consumatori de energie ºi

cea mai mare sursã de gaze cu

efect de serã. Programul nostru are

o mare componentã de mediu, dar

ºi una economicã ºi socialã: o astfel

de investiþie duce la reducerea la

jumãtate a facturilor de energie ºi,

implicit, la scãderea consumului

naþional de energie".

Cheltuielile eligibile ale Programu-

lui Casa Eficientã Energetic vizeazã

instalarea de ferestre izolante, izo-

larea acoperiºului, a pereþilor exte-

riori, montarea unei centrale mai

eficiente, a panourilor solare, siste-
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me de ventilaþie, corpuri de ilumi-

nat cu LED, senzori de miºcare, ro-

bineþi ºi conducte noi etc. Condiþia

eligibilitãþii proiectului este ca efi-

cienþa energeticã a locuinþei sã cre-

ascã, dupã implementarea acestu-

ia, cu cel puþin o clasã energeticã.

Cererile online ale celor interesaþi

sunt însoþite de un certificat de

performanþã energeticã iniþial ºi un

audit energetic al casei unde

doresc sã facã lucrarea.

Dupã aprobarea dosarului, lucrã-

rile pot începe ºi se pot derula

într-o perioadã de maximum 18

luni. La final, AFM deconteazã 60%

din investiþie, dupã un nou audit

energetic al casei.

Deºi puþin târziu, acest program

este binevenit, considerã Dumitru

Chisãliþã, preºedintele Asociaþiei

Energia Inteligentã, citat de RRA.

Domnia sa subliniazã cã în majori-

tatea þãrilor din întreaga lume pro-

blema consumurilor mari din zona

rezidenþialã preocupã societãþile ºi

astfel de programe au fost demara-

te încã de acum 15-20 de ani, în

marile þãri ale lumii. Este bine cã ºi

în România porneºte un astfel de

program, mai opineazã domnul

Chisãliþã, apreciind: "Sectorul rezi-

denþial este acum cel mai energo-

fag sector, depãºind zona indu-

strialã, pe cea energeticã, partea de

non regenerabile, aceste mãsuri

fiind binevenite pentru cã trebuie

sã diminueze consumul foarte

mare din domeniul rezidential".

Conform specialistului, România

este una dintre cele mai energofa-

ce þãri din Europa în aceastã zonã,

având un consum mediu mai mare

de 2,35 ori decât media europeanã.

Dumitru Chisãliþã mai spune cã

un audit care se bazeazã pe calcu-

le nu ar trebui sã coste foarte mult:

"Existã ºi audituri bazate pe mãu-

rãtori, care sunt mai scumpe, dar

legislaþia româneascã presupune

exclusiv o serie de calcule ter-

mo-tehnice, care nu presupun co-

sturi foarte ridicate. Pânã în iarnã,

un astfel de audit la nivelul unei

clãdiri avea un preþ de circa 2000

de lei, cu un certificat care costa

maxim 350 de lei.
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Specialiºtii Saint-Gobain în domeniul eficienþei energetice ºi-au
oferit expertiza în realizarea Ghidului Programului Casa Eficientã
Energetic, o contribuþie strategicã pentru acest proiect care va ge-
nera pe piaþa de profil o creºtere estimatã la 200 milioane de euro
pentru urmãtorii doi ani.
Ovidiu Pãscuþiu, CEO al Grupului Saint-Gobain în România, subli-
niazã: "Astãzi, mai mult ca oricând, credem în importanþa cercetã-
rii ºi inovaþiei ca soluþie fundamentalã pentru provocãrile critice
ale prezentului: dezvoltare economicã durabilã, eficienþã energe-
ticã ºi protecþia mediului înconjurãtor. Astfel, la Saint-Gobain cre-
ãm produse ºi soluþii care contribuie la îmbunãtãþirea eficienþei
energetice a clãdirilor, folosind tehnologii de reducere a emisiilor
de carbon, contribuind astfel la construirea clãdirilor ecologice ale
oraºelor viitorului. Pe plan local, Saint-Gobain nu este doar un im-
portant furnizor de soluþii care îmbunãtãþesc eficienþa energeticã
a clãdirilor, ci se implicã activ în demersurile relevante care pot
aduce o schimbare. În calitate de membru fondator al ROENEF -
Asociaþia Românã pentru Eficienþã Energeticã, Saint-Gobain
România a susþinut încã de la început programul Casa Eficientã
Energetic, iar colegii noºtri s-au implicat activ în acest demers, cu
angajament ºi profesionalism".
Prin intermediul Saint-Gobain BUILDING GLASS, PIETTA GLASS
WORKING, ISOVER, RIGIPS, WEBER ºi PAM, compania oferã soluþii
performante pentru case ºi clãdiri eficiente energetic: soluþii de izo-
lare la interior sau la exterior, de la cele fonice la cele termice, apli-
cabile în toate tipurile de proiecte, soluþii pentru lucrãri de faþadã
sau acoperiº, produse ºi tubulaturã de interior sau exterior.


