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Lazea (BNR): Oricine are 5.000 de euro puşi deoparte, să îşi izoleze termic locuinţa 
Valentin Lazea, economist şef al BNR, le-a recomandat românilor să îşi facă o 
prioritate din izolarea termică a clădirilor. Recomandarea vine în contextul în care 
Rusia foloseşte livrarea gazelor ca "armă" în războiul cu Ucraina, sistarea livrărilor 
fiind un instrument prin care Kremlinul poate încerca să pună presiune pe UE pentru 
ridicarea sancţiunilor sau pentru a o determina să pună capăt ajutorului dat Ucrainei. 
Dacă ne uităm la conflictul din Ucraina şi vedem că e posibil să se prelungească 
dincolo de sfârşitul acestui an şi gazul e posibil să fie folosit ca armă în acest război, 
cred că o prioritate zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se gândească la 
izolarea termică a clădirilor, a declarat Valentin Lazea, economist şef al BNR, 
relatează Hotnews. 
„Nu cred că există vreo altă formă de a cheltui banii. Bineînţeles, acum e perioada 
vacanţelor, oamenilor nu le stă mintea decât la vacanţe, dar după ce se vor fi 
terminat nu cred că există altă prioritate care să fie mai importantă decât izolarea 
termică a clădirilor, fără a mai aştepta să vină statul, primăria sau nu ştiu cine ca să 
le facă acest lucru”, a spus el. 
Lazea a mai declarat că oricine are puşi 5.000 de euro deoparte trebuie să facă 
acest lucru. 
„Cine nu are 5.000 de euro puşi deoparte, să apeleze la bănci. Cred că băncile în 
acest context, în această toamnă, ar trebui trebui să facă un efort special pentru a 
promova acest tip de creditare pentru izolarea termică a clădirilor. Nu există altă 
formă de creştere a eficienţei energetice, alta decât economisirea. Termoizolarea 
clădirilor este ceva ce se poate face în scurt timp şi cu un efort financiar minim”, a 
mai afirmat Valentin Lazea. 
 


