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EFICIENTA ENERGETICÃ ÎN CLÃDIRI
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,

A VII-a Conferintã Nationalã a AAECR , ,
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Aula Universitãtii “Petru Maior” Târgu-Mures, ,

1.Cadrul legal national si european pentru atingerea tintelor UE pentru 2020

2.Tehnologii durabile pentru constructii de clãdiri

3.Arhitectura eficientã energetic

4.Surse durabile si/sau regenerabile de energie pentru sectorul clãdirilor

5.Modele de clãdiri aproape zero energie

6.Inteligenta în clãdiri, comunitãti, retele si la utilizatorii de clãdiri

7.Instrumente de analiza a eficientei energetice

8.Scheme de finantare
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Stabilirea nivelului optim al costurilor, pentru care nivelul de performanta energetica al unei cladiri este asociat
cu cel mai redus cost pe o durata normata de functionare a acesteia a fost cerut Statelor Membre ale 
Uniunii Europene prin Art. 5 al Directivei 2010/31/UE si constituie o provocare pentru toti factorii implicati
în domeniul energeticii cladirilor. A VII-a Conferinta Nationala AAECR - Eficienta Energetica în Cladiri,
reprezinta un bun prilej de întâlnire, discutii, stabilire de metode de abordare a tematicii costurilor optime, 
precum si a solutiilor care le pot genera.

INVITATIE DE SPONSORIZARE

TEMATICILE CONFERINTEI

Cu speranta cã prezenta editie a Conferintei va constitui un eveniment profesional pe care îl veti retine pentru 
agenda dumneavoastrã din aceasta toamna, lansam o invitatie deschisa pentru sponsorizare, tuturor celor  
interesati de reducerea consumurilor de energie.
O manifestare de succes se bazeaza pe sprijinul acordat de catre sponsori.
AAECR oferã companiei dumneavoastra o oportunitate speciala de a-si prezenta produsele si serviciile la una
din cele mai importante manifestãri de profil din tarã. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la organizatori:
Director de Comunicare: Stelian Bâra               Secretar AAECR: Liliana Georgescu

Telefon: 0725.954.515                                       Telefon: 0740.198.955 

www.aaec.ro
e-mail:                                      e-mail: director@aaec.ro secretariat@aaec.ro
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