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Pentru A FI EFICIENTE TERMIC, locuinţele trebuie să fie bine

ca orice contractor să fie la curent cu toate noutăţile din domeniu privind

izolate şi să beneficieze de echipamente moderne de

echipamentele noi sau tendinţele din piaţă, şi să profite de oportunităţile

încălzire. Dacă proprietarii de locuinţe ar avea o singură

pe care acestea le oferă. Spre exemplu, în ultimii ani, camerele de comerţ

opţiune, ce ar alege?

şi asociaţiile de comerţ din Germania au investit mult în pregătirea şi

Bineînţeles că ambele opţiuni sunt extrem de importante. Ideal ar fi ca

dezvoltarea companiilor membre. Iar producătorii fac tot ce este posibil

lucrările pentru creşterea eficienţei energetice a suprafeţelor exterioare

pentru a încuraja transferul de cunoştinţe ajutându-i astfel pe instalatori

ale unei locuinţe să fie realizate concomitent cu lucrările de creştere a

să beneficieze atât de pregătire practică, cât şi teoretică. Deci, pentru a

eficienţei energetice a sistemului de încălzire. Decizia finală aparţine

vă răspunde la întrebare, nu, nu aş recomanda un inginer consultant:

proprietarului, dar este recomandabil ca acesta să se consulte cu un

reprezentanţii de vânzări cu experienţă ar trebui să aibă deja pregătirea

specialist în eficienţa energetică a unei clădiri înainte de a decide.

necesară pentru a oferi un sfat competent privind reabilitarea sistemului

Costurile pentru izolaţie şi sisteme moderne de încălzire pot

de renovare pentru creşterea eficienţei energetice, ar trebui să ceară

de încălzire. Aş adăuga totuşi că proprietarii, înainte de a începe lucrările
depăşi 100.000 de euro. Îşi permit oamenii aceste costuri?

consultanţă şi sprijin de la un expert în eficienţă energetică. În Germania,

Pe termen lung, costurile pentru izolaţie, ferestre noi sau un sistem

oamenii pot aplica pentru un fond de la BAFA (Oficiul Federal de Control

modern de încălzire sunt recuperate prin costurile mult mai mici pentru

în Economie şi Export) şi pot alege un expert dintr-o listă lungă care se

încălzire. În plus, există anumite programe şi subvenţii care îi pot sprijini

regăseşte pe www.energie-effizienz-experten.de. Aceştia sunt special

pe proprietari cu sumele necesare. Spre exemplu, în Germania există un

pregătiţi să ofere consultanţă “la locaţie” pentru BAFA şi să realizeze

program care oferă susţinere financiară pentru lucrări de construcţie sau

proiectul şi monitorizarea construcţiilor conform standardelor KfW

reabilitare pentru creşterea eficienţei energetice. Programul KfW CO2 de

Energy-Efficient houses 40 şi 50.

reabilitare a construcţiilor promovează toate măsurile care conduc la
creşterea eficienţei energetice şi totodată reducerea emisiilor de CO2,

Cred că toţi înţelegem principiile transmisiei agentului termic

inclusiv introducerea de sisteme de încălzire eficiente energetic. Pentru

în locuinţe. De ce credeţi că proiectanţii încă exclud folosirea

clădiri noi şi reabilitate, costurile pentru izolaţia pereţilor exteriori, a

pompelor de căldură fără sisteme de încălzire prin pardoseală

acoperişului, subsolului, ferestrelor şi uşilor exterioare constituie mare

în clădirile construite înainte de al doilea război mondial?

parte din investiţiile pentru izolaţie. Dacă măsurătorile indică o eficienţă

Să luăm Germania ca exemplu: unu din patru sisteme de încălzire din

energetică cu 30% mai mare decât prevederile directivei EnEV 2009,

locuinţele noi a fost adaptat la folosirea în sistem cu o pompă de căldură

înseamnă că respectă valorile stabilite prin KfW Energz Efficiency House

în 2011, dovedind că piaţa acceptă folosirea pompelor de căldură şi că

70. Atingând acest standard, clădirea se califică pentru alte subvenţii

acestea pot fi folosite în mod uzual. Dar eficienţa energetică şi de cost a

pentru orice energie regenerabilă pe care o foloseşte. Programul

întregului sistem cu pompă de căldură depind de mai mulţi factori. În

promovează de asemenea introducerea de noi subvenţii pentru folosirea

primul rând, temperatura agentului din sistem, iar în al doilea rând,
alegerea tipului de emiţători de încălzire, spre exemplu radiatoare sau

energiei regenerabile.

încălzire prin pardoseală. Dacă un sistem de încălzire cu pompă de
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Între 1996 şi 2009, Jan Mücke a fost consilier local în Dresda.
În această perioadă a fost lider al grupului FDP (Partidul Liberal
Democrat) din consiliul local Dresda, trezorier federal al Tinerilor
Liberali şi membru al Comitetului Executiv Federal. Din 2005
este membru al Parlamentului din Germania, având poziţia
de “Chief Whip” (responsabil de disciplina şi participarea
membrilor partidului la dezbaterile parlamentare) din partea
partidului Liberal Democrat. În 2009 Jan devine Secretar de Stat
Parlamentar în cadrul Ministerului de Transporturi, Construcţii şi
Dezvoltare urbană.

Ce tip de sistem de încălzire ar trebui să

căldură nu poate funcţiona eficient din cauza unor restricţii privind

folosească proprietarii de locuinţe?

standardele de construcţie într-o clădire deja existentă, atunci instalarea

Alegerea unui sistem de încălzire depinde de mai

unei pompe de căldură nu are sens.

mulţi factori, inclusiv situaţia curentă a clădirii,
poziţia şi suprafaţa care urmează a fi încălzită.

Plăcile de polistiren pot fi o soluţie de izolaţie foarte

Dar din punct de vedere al eficienţei energetice,

EFICIENTĂ, dar ce puteţi spune despre temerile privind

trebuie să te gândeşti în primul rând la suprafeţele exterioare ale clădirii.

distrugerea faţadelor clădirilor din centrele oraşelor

Să comparăm zonele rezidenţiale foarte populate cu zonele rurale, spre

europene?

exemplu. Alegerea sistemului de încălzire diferă foarte mult de la o zonă

Lucrările de reabilitare implică mai mulţi factori şi presupun implicarea

la alta. Dar pentru orice sistem nou de încălzire, oamenii ar trebui să

personală a proprietarului clădirii, autorităţilor locale, precum şi

insiste ca acesta să folosească şi energie regenerabilă.

posibilitatea unui sprijin tehnic şi financiar. Un proiect de reabilitare a
unei clădiri deja construite trebuie să respecte întâi de toate arhitectura

Mulţi contractori din domeniul sistemelor de încălzire se

acesteia şi să nu iasă în evidenţă în sens contrar; această condiţie este

plâng de piaţa aglomerată cu sisteme de încălzire foarte

mai importantă decât cerinţele privind eficienţa energetică. Un proiect

complexe. Recomandaţi un inginer consultant pentru

complet de acest tip este cu adevărat un proiect de succes dacă lucrările

lucrările de renovare care implică un sistem de încălzire

de reabilitare pentru creşterea eficienţei energetice reuşesc să respecte

modern?

arhitectura actuală a clădirii; este rolul arhitectului să găsească soluţia

În mod normal, orice contractor în domeniul sistemelor de încălzire ar

creativă şi să se asigure totodată că acest lucru justifică atât efortul, cât

trebui să poată oferi consultanţă fără asistenţă din afară. Este important

şi costurile aferente. 
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