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Pârvan: Avem tehnologii române şti în domeniul eficien Ńei energetice
ignorate, f ără nicio explica Ńie, de c ătre autorit ăŃI

Tehnologiile româneşti inventate în domeniul eficienŃei energetice sunt
absolut ignorate, fără nicio explicaŃie, atât de Ministerul Mediului, cât şi de
AdministraŃia Fondului pentru Mediu şi Ministerul Energiei, a declarat, marŃi,
într-o dezbatere pe tema programelor 'Casa Verde' şi 'Casa Verde Plus',
Cristian Pârvan, preşedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din
România.
"Suma alocată programelor 'Casa Verde' şi 'Casa Verde Plus' este mică, dacă
Ńinem cont că în FranŃa sumele ajung la miliarde de euro. Programele 'Casa
Verde' şi Casa Verde Plus' nu iau în considerare absolut deloc necesitatea
ca, gradual, să schimbăm sistemele de încălzire în foc deschis. În schimb,
ajungem direct la tehnologii sofisticate, foarte bune, eficiente, dar neclar de ce
au fost alese, cum ar fi, de exemplu, pompele de căldură. E foarte bine că se
merge pe pompe de căldură, dar momentan nu s-a lămurit cine, de ce şi
pentru ce s-a ales această modalitate de încălzire pentru a fi inclusă în
program. Avem tehnologii româneşti absolut ignorate, fără nicio explicaŃie,
atât de Ministerul Mediului, cât şi Fondul de Mediu şi Ministerul Energiei.
Programul este bun şi nimeni nu contestă faptul că se reia acest program,
însă modul de punere în discuŃie timp de 10 zile, în perioada asta, nu este
potrivit. Au mai fost situaŃii când s-au pus în dezbatere publică diferite
chestiuni de la Crăciun şi până după Revelion", a spus Pârvan.
Acesta a adăugat că, în cazul celor două programe, este nevoie de revizuirea
Ghidului pus în dezbatere publică, în special la capitolul sistemelor de
încălzire.
"Nu cred că se procedează transparent în acest mod şi cred că e nevoie de o
revizuirea Ghidului, în special pe sistemele de încălzire propuse, dar şi pe
creşterea alocărilor financiare. În bugetul pe anul 2015 — 2016 s-au prevăzut
700 de milioane de lei sub formă de credite administraŃiilor locale pentru a
trece iarna. Vom urmări câŃi bani vor fi alocaŃi pentru iarna anului 2016 —
2017 şi ne vom gândi dacă doar o parte din aceşti bani ar putea să fie folosiŃi
pentru a suplimenta bani de la un astfel de program. Nu mai vorbim despre
banii de la BEI, BERD. România a făcut împrumuturi, dar nu ştim cum i-au
folosit. Vom vedea câŃi bani vor fi alocaŃi pentru 'fum', pentru iarna 2016 —
2017", a menŃionat Cristian Pârvan.
La începutul lunii august, reprezentanŃii AsociaŃiei Producătorilor de Polistiren
Expandat din România (ROMEPS) atenŃionau că lista materialelor ecologice
aferentă programului 'Casa Verde', lansat recent în dezbatere publică de
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), cuprinde produse de izolaŃie
care pot afecta sănătatea. Produsele reclamate sunt vata minerală bazaltică
şi lâna.
În acest context, producătorii de polistiren expandat din România au transmis
oficialităŃilor o adresă prin care au solicitat 'revizuirea urgentă a programului şi
promovarea de soluŃii cu adevărat ecologice în programul privind efectuarea
de lucrări destinate eficienŃei energetice'.
Ulterior, ROMEPS a anunŃat că respectiva solicitare a fost aprobată de către
reprezentanŃii ministerului de resort şi ai AFM.



Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică, în data de 26 iulie,
programele 'Casa Verde' şi 'Casa Verde Plus', dedicate celor care doresc
finanŃare pentru dotarea caselor cu sisteme de producere a energiei
nepoluante şi izolarea lor cu materiale ecologice.
Programele se vor afla în dezbatere publică timp de 10 zile, urmând să fie
lansate oficial în luna august. Astfel, pentru acest an, bugetul programului
"Casa Verde'' ajunge la 138 de milioane de lei, din care 60 de milioane de lei
pentru populaŃie.
Conform ministrului Mediului, Cristiana Paşca Palmer, 'o persoană fizică
poate primi o finanŃare de 6.000 de lei pentru achiziŃia unor panouri solare
care să asigure apa caldă menajeră, adică 100% din costuri'.
'În cazul achiziŃiei unei pompe de căldură, finanŃarea ajunge la 8.000 de lei,
adică 70%-80% din costurile totale", a afirmat Paşca-Palmer, la conferinŃa de
lansare a proiectului, eveniment organizat într-o casă eficientă energetic,
respectiv casa Solaris din localitatea Voluntari.
Pentru clădirile publice se pot obŃine finanŃări de până la 90% din proiect, dar
nu mai mult de 500.000 de lei pentru unităŃile de cult şi două milioane de lei
pentru instituŃiile publice. Pentru primării, subvenŃia este de maximum patru
milioane de lei pentru oraşele cu peste 100.000 de locuitori şi scade gradual
până la 500.000 de lei pentru localităŃile cu mai puŃin de 3.000 de locuitori.

Anghel (ROMEPS):Programul 'Casa Verde' este subfina nŃat;criteriile de
eficien Ńă energetic ă a locuin Ńelor trebuie s ă fie foarte clare

Bucureşti, 9 aug /Agerpres/ - Programul 'Casa Verde' este unul sub-finanŃat,
iar criteriile privind eficienŃa energetică a locuinŃelor pentru care se aplică un
proiect trebuie foarte clar stabilite în Ghidul de finanŃare, a declarat, marŃi,
Dan Anghel, reprezentant al AsociaŃiei Producătorilor de Polistiren Expandat
din România (ROMEPS), în cadrul unei dezbateri pe tema programelor 'Casa
Verde' şi 'Casa Verde Plus'.
"Lista materialelor propuse pentru programele 'Casa Verde' creează un deficit
de imagine pentru o industrie care asigură materia primă pentru termoizolaŃie,
creează locuri de muncă şi ajută la realizarea de economii la factura de
încălzire. Dacă se doreşte continuarea acestui program, care după părerea
noastră este subfinanŃat, cred că până la urmă obiectul final ar trebui să fie
economia de energie, atunci când vorbim despre încălzirea locuinŃelor', a
spus Anghel.
Reprezentantul ROMEPS a precizat că aprobarea unui proiect trebuie să se
facă pe baza unor criterii clare de eficienŃă energetică.
"Paradoxal, cheltuim mai mulŃi bani şi resurse pe timpul verii pentru a avea
răcoare în case, decât iarna pentru a avea căldură. Propunerea noastră este
de a indica nişte criterii foarte clare de eficienŃă energetică a locuinŃelor care
aplică şi sunt acceptate în acest program", a subliniat Dan Anghel.
Specialişti din domeniul protecŃiei mediului, precum şi reprezentanŃi ai
patronatelor şi asociaŃiilor din construcŃii participă, marŃi, la o masă rotundă cu
tema "Cât de ECO sunt Programele Casa Verde şi Casa Verde Plus".
La începutul lunii august, reprezentanŃii AsociaŃiei Producătorilor de Polistiren
Expandat din România (ROMEPS) atenŃionau că lista materialelor ecologice
aferentă programului 'Casa Verde', lansat recent în dezbatere publică de
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), cuprinde produse de izolaŃie



care pot afecta sănătatea. Produsele reclamate sunt vata minerală bazaltică
şi lâna.
În acest context, producătorii de polistiren expandat din România au transmis
oficialităŃilor o adresă prin care au solicitat 'revizuirea urgentă a programului şi
promovarea de soluŃii cu adevărat ecologice în programul privind efectuarea
de lucrări destinate eficienŃei energetice'.
Ulterior, ROMEPS a anunŃat că respectiva solicitare a fost aprobată de către
reprezentanŃii ministerului de resort şi ai AFM.
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică, în data de 26 iulie,
programele 'Casa Verde' şi 'Casa Verde Plus', dedicate celor care doresc
finanŃare pentru dotarea caselor cu sisteme de producere a energiei
nepoluante şi izolarea lor cu materiale ecologice.
Programele se vor afla în dezbatere publică timp de 10 zile, urmând să fie
lansate oficial în luna august. Astfel, pentru acest an, bugetul programului
"Casa Verde'' ajunge la 138 de milioane de lei, din care 60 de milioane de lei
pentru populaŃie.
Conform ministrului Mediului, Cristiana Paşca Palmer, 'o persoană fizică
poate primi o finanŃare de 6.000 de lei pentru achiziŃia unor panouri solare
care să asigure apa caldă menajeră, adică 100% din costuri'.
'În cazul achiziŃiei unei pompe de căldură, finanŃarea ajunge la 8.000 de lei,
adică 70%-80% din costurile totale", a afirmat Paşca-Palmer, la conferinŃa de
lansare a proiectului, eveniment organizat într-o casă eficientă energetic,
respectiv casa Solaris din localitatea Voluntari.
Pentru clădirile publice se pot obŃine finanŃări de până la 90% din proiect, dar
nu mai mult de 500.000 de lei pentru unităŃile de cult şi două milioane de lei
pentru instituŃiile publice. Pentru primării, subvenŃia este de maximum patru
milioane de lei pentru oraşele cu peste 100.000 de locuitori şi scade gradual
până la 500.000 de lei pentru localităŃile cu mai puŃin de 3.000 de locuitori.
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