
Apartamente &#8220;capitonate&#8221;
Frigul si facturile mari la intretinere au impins, anul acesta, destui sibieni sa isi izoleze termic
apartamentele de la bloc. Investitia ajunge in cel mai rau caz la 2000 de euro, iar o parte este dedusa de
catre stat. Culmea este ca multi dintre cei care investesc in confortul termic sunt tot cei care nu au
probleme financiare in a-si achita facturile.
  
  Reabilitarea termica a locuintelor este o cerinta a Uniunii Europene. Cu toate acestea, neimpinsi de la
spate decat de propriul spirit economic, destui sibieni au inceput anul acesta sa isi “captuseasca
apartamentele" . Scopul acestor lucrari este reducerea pierderilor suferite la caldura. O astfel de izolare
termica porneste de la 500 de euro si ajunge la maximum 2.000 de euro. Beneficiile sunt, pe de alta parte,
mult mai mari. Studiile arata ca aproape 40 la suta din cantitatea de caldura de la furnizor este pierduta in
blocurile construite din placi de beton. 
  
  Cheltuieli de iarna
  Destui sibieni au inceput sa isi “reamenajeze"  barlogul pentru frigul iernii. Preturile sunt pe masura
lucrarii – depind de suprafata, de materiale, de calitate. Aceste lucrari presupun montarea de panouri de
polistiren in exteriorul blocurilor de locuinte. Reabilitarea termica cu termosistem ajunge, in Sibiu, la
aproape 250 de lei pe mp, cu tot cu TVA. In aceasta suma, insa, sunt incluse numai materialele, fara
nimic altceva. E drept ca materiale de calitate, polistiren de fatada, adeziv, plasa si dibluri. 
  
  Alti bani alta distractie
  Tencuiala decorativa sau profilele, de exemplu, intra pe alta factura si costa, cu toate, intre 1,5 si 3 euro
pe mp. Lucrarile mai mari primesc insa si discount. Costurile ajung la maximum 2000 de euro, insa si
facturile se injumatatesc. Cum comunitatea europeana cere imbunatatirea performantelor energetice ale
cladirilor, statul a adoptat inca de acum doi ani o lege cu privire la stimularea economisirii energiei
termice. 
  
  Ajutor de la stat
  Romania trebuie sa reabiliteze intr-un deceniu 2,9 milioane apartamente. Acest angajament fata de UE
inseamna eforturi financiare nu numai din partea proprietarilor, ci si a statului. Acesta acopera in acest
moment peste 25 la suta din costurile de executie pentru lucrarile de reabilitare ale cladirilor inscrise in
acest program. Legislatia in vigoare prevede si posibilitatea ipotecarii locuintei pentru obtinerea banilor
necesari lucrarilor. Insa numai cuvantul ipoteca a inspaimantat de moarte proprietarii si legea, datorita
insuccesului ei, va trebui cat de curand modificata. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
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