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l Iniþiativa Empire Building Challenge propune o finanþare totalã
de 50 milioane dolari

U
n nou program de
finanþare în sumã
de 50 de milioane
de dolari va aco-
peri costurile ins-
talãrii de sisteme

ºi tehnologii de încãlzire ºi rãcire
eficiente din punct de vedere
energetic în clãdirile înalte multi-
familiale ºi comerciale din New
York, potrivit bizjournals.com.

Îmbunãtãþirile prevãzute în acea-
stã iniþiativã, denumitã Empire Buil-
ding Challenge, pot include izola-
rea ferestrelor, uºilor ºi a pereþilor;
aparate electrocasnice eficiente din

punct de vedere energetic; înlocui-
rea conductelor, cuptoarelor ºi boi-
lerelor ineficiente; utilizarea tehno-
logiilor de energie curatã, cum sunt
pompele de cãldurã.

Programul Empire Building Chal-
lenge, anunþat de guvernatorul
Andrew Cuomo, aºteaptã angaja-
mente de la proprietarii de clãdiri
în vederea atingerii þintei neutre
din punct de vedere al emisiilor de
carbon. Proprietarii de clãdiri ºi chi-
riaºii din birourile comerciale mari
trebuie sã depunã o cerere de eligi-
bilitate ca sã se poatã asocia cu Au-
toritatea de Cercetare ºi Dezvoltare

a Energiei din Statul New York,
dupã care vor fi desemnaþi viitori
parteneri ai iniþiativei Empire Buil-
ding. Cererile pentru finanþarea
prin acest program sunt aºteptate
de autoritãþile americane pânã la
data de 22 octombrie.

Potrivit statului New York, Empire
Building Challenge este prima ini-
þiativã de acest gen ºi se aºteaptã
sã aibã drept rezultat o conºtienti-
zare semnificativã, respectiv sã ge-
nereze noi soluþii în domeniu. Con-
statãrile în urma proiectelor vor fi
împãrtãºite la scarã largã.

În statul New York, clãdirile pro-

duc 45% din emisiile de gaze cu
efect de serã rezultate din arderea
combustibilului ºi de generarea de
energie electricã. Iniþiativa Empire
Building Challenge, lansatã luna
trecutã, reprezintã un pas în reali-
zarea agendei climatice a lui
Andrew Cuomo, care prevede o re-
ducere cu 85% a emisiilor de gaze
cu efect de serã pânã în 2050.
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