Soluțiile
de
termoficare
centralizată, apreciate în
cadrul Forumului „Urbanism și
Dezvoltare durabilă”
Soluțiile moderne de termoficare centralizată, implementate de
Termoelectrica, au fost apreciate pe larg în cadrul Forumului
„Urbanism și Dezvoltare durabilă”, ediția a IV-a, care s-a
desfășurat azi, 19 iunie, la Chișinău.
„Noi avem sistem centralizat, gata, în întregul oraș, iar noi
permitem clădirilor noi să se conecteze la gaz natural”, a
menționat în cadrul discuțiilor Eugen Camenscic, consultant
național de planificare strategică a climei și energiei
durabile din cadrul Green City Lab.
La rândul său, Victor Parlicov, economist, expert național în

cadrul Proiectului „Convenția Primarilor-Est”, ex-director
ANRE, l-a completat cu următoarele:
„În condițiile în care, sistemele moderne de alimentare cu
căldură nu mai sunt cele de cândva, să nu poți regla nivelul,
să ai un disconfort. În prezent, conectându-te la sistemul
centralizat de termoficare poți să ai exact același nivel de
confort cum îl ai la sistem individual.”
Totodată, Eugen Camenscic a vorbit despre tendința țărilor
europene de a-și dezvoltate sistemele centralizate de
termoficare, întrucât reprezintă cea mai bună soluție de
încălzire la nivel urban:
”Tările europene merg spre sistemul centralizat. Noi, datorită
faptului că Uniunea Sovietică a investit în acest sistem, noi
avem noroc să avem sistemul centralizat. Da, el trebuie să fie
renovat și reabilitat. Dar, de exemplu, Londra nu își permite
să își instaleze sisteme centralizate pentru că e un oraș
foarte vechi și acolo nu s-a planificat așa tip de sisteme.
Dar ei, chiar având toată infrastructura, ei încearcă să
dezvolte sistemul centralizat de încălzire.”
”Cum trebuie să fie promovat sistemul centralizat de
încălzire?! În primul rând – eliberarea documentației de
urbanism care va promova în mod special conectarea la sisteme
centralizate și surse regenerabile de energie și, desigur,
cooperarea mai strânsă cu Termoelectrica.”
Discuțiile au avut loc în cadrul Forumului „Urbanism și
Dezvoltare durabilă”, organizat în regim online de către
Direcția Generală de Arhitectură și Relații Funciare a
Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Forumul Civic
Urban.
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video:
PRIVESC.EU
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oltare-durabila–editia-a-IV-a–Sesiunea-III

