A X-A EDIŢIE A CONFERINŢEI NAŢIONALE AAECR
EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI
REALITĂŢI ROMÂNEŞTI 2016 ŞI PERSPECTIVE 2030
Sala Ovidiu, Hotelul Ibis, Constanţa, 13.05.2016

Evenimentul găzduit de Hotelul Ibis, amplasat pe faleza Mării Negre, a constituit
un bun prilej de prezentare a realităţilor româneşti actuale din domeniul energeticii
construcţiilor, precum şi pentru analizarea provocărilor şi capacitatea de răspuns
a României privind conformarea cu cerinţele energie-mediu ale Uniunii Europene,
orizont 2030.
În sesiunea de deschidere a lucrărilor conferinţei, au fost prezentate alocuţiuni din
partea conducerii AAECR, Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoratului de
Stat în Construcţii-Constanţa, Ordinului Arhitecţilor Constanţa, Institutului de
Proiectări Constanţa şi RADET Constanţa. Luările de cuvânt au evidenţiat
întreaga deschidere şi susţinere a factorilor de decizie locali în ceea ce priveşte
eficienţa energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi mai ales
extinderea utilizării resurselor regenerabile de energie, ţinând seama de
potenţialul deosebit al judeţului Constanţa în acest domeniu.
La eveniment au fost prezenţi 154 de participanţi: furnizori marcanţi de tehnologii
sustenabile, reprezentanţi ai mediului academic, auditori energetici pentru clădiri,
reprezentanţi ai autorităţilor locale, reprezentanţi mass-media şi studenţi de la
universităţi cu profil tehnic.
Conferinţa a inclus trei sesiuni de lucrări: Sesiunea I – Noutăţi legislative la nivel
UE si naţional, Sesiunea II – Tehnologii sustenabile pentru clădiri eficiente
energetic şi Sesiunea III – Exigenţe în realizarea şi estimarea performanţei
energetice a clădirilor, moderate de membri marcanţi ai AAECR. Prezentările au
provocat numeroase intervenţii şi discuţii, ceea ce denotă interesul şi dorinţa celor
prezenţi de a elabora şi implementa lucrări cât mai bune prin aplicarea corectă a
prevederilor normativelor tehnice în vigoare.
Continuând tradiţia ediţiilor anterioare ale Conferinţei de Eficienţă Energetică în
Clădiri, Comisia Profesională şi ştiinţifică a AAECR a coordonat realizarea
volumului conferinţei care include un numar de 14 lucrări de interes general
deosebit.
Desfăşurându-se într-o atmosferă de înalt profesionalism, cea de a X-a Conferinţa
Naţională de Eficienţă Energetică în Clădiri a constituit un bun prilej de întâlnire şi
discuţii pentru participanţii la întâlnire.
Mulţumim tuturor participanţilor şi în mod deosebit organizatorilor de la Filiala
AAECR-Dobrogea şi sponsorilor care au făcut posibilă desfăşurarea şi a acestei
ediţii a conferinţei noastre în cele mai bune condiţii.
Vă invităm la următoarea Conferinţă Naţională privind Eficienţa Energetică în
Clădiri, organizată de AAECR, eveniment ce se va desfaşura în luna mai 2017 la
Bucureşti.
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