A VIII-a Conferinţă Naţională a AAECR
în parteneriat cu Comisia pentru Industrii si Servicii din Camera Deputaţilor

EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI. Exigenţe Europene Orizont 2020.
Palatul Parlamentului, Sala Rosetti, Bucureşti, 4 aprilie 2014
Am intrat în etapa 2014-2020, ultima şi definitorie pentru atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene pentru orizontul
2020. Studii recente au indicat faptul că obiectivul 20% reducere a consumurilor de energie este în pericol de nerealizare.
Această situaţie a adus eficienţa energetică pe primul loc în priorităţile Comisiei Europene şi implicit ale Statelor Membre.
Recenta Directivă pentru Eficienţa Energetică, 2012/27/EC, impune cerinţe ample şi stringente legate de modalităţile în care toţi
factorii interesaţi din societate trebuie implicaţi în acţiuni care să concure la rezultate cuantificabile majore în reducerea
consumurilor de energie prin eficienţa energetică în toate verigile lanţului producere/transport/distribuţie/consum de energie.
Oraşele “inteligente”, bazate pe sinergie deplină între serviciile energetice şi consumatori, rămân obiectivul CE şi pentru după
2020. Guvernul României are obligaţia transpunerii cerinţelor europene, cu provocarea de a concepe planuri de acţiune
ambiţioase şi cu eforturi de a găsi resurse şi scheme financiare de succes.
A VIII-a Conferinţă Naţională a AAECR - Eficienţa Energetică în Clădiri, reprezintă un bun prilej de întâlnire, discuţii şi soluţionări
de probleme pe care România le are încă pe această temă pentru orizont 2020. Invităm la prezentări şi dezbateri despre subiecte
pe următoarele domenii:

1. Cadrul legal naţional şi european pentru atingerea ţintelor UE pentru 2020.
2. Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri.
3. Arhitectura eficientă energetic.
4. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor.
5. Modele de clădiri aproape zero energie.
6. Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi.
7. Instrumente de analiză a performanţei energetice.
8. Scheme de finanţare.
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