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Tematica

Energia este o parte vitala a vietii noastre
cotidiene in Europa, iar noi am ajuns sa depindem de
ea. Dar zilele de siguranta, de energie ieftina s-au
terminat, si deja ne confruntam cu consecintele
schimbarii climatice, cresterii dependentei de
importuri si a preturilor mai ridicate la energie. In
scopul asigurarii unei furnizari energetice durabile,
sigure si competitive, este necesar un raspuns comun
al intregii Uniuni Europene. Noua politica energetica a
Europei trebuie sa fie ambitioasa, eficienta, sa poata fi
aplicabila pe termen lung si sa implice pe toata lumea.
Comisia Europeana propune astazi un set
complet de masuri in vederea instituirii unei noi politici
energetice europene menite sa combata schimbarile
climatice si sa stimuleze securitatea si competitivitatea
sectorului energetic al UE. Una dintre aceste masuri
vizeaza imbunatatirea eficientei energetice de pana la
20% pana in 2020
Sectorul cladirilor consuma aproximativ 40% din
necesarul energetic al Uniunii Europene, fiind astfel un
sector in care trebuie sa se ia masuri importante de
reducere a consumului energetic. Cercetarile arata ca
pana in 2010, se poate economisii o cincime din
consumul energetic actual, si se pot evita pana la 3045 milioane tone CO2 anual, prin aplicarea unor
standarde mai ambitioase pentru noile cladiri si pentru
cele reabilitate – ceea ce reprezinta o contributie
esentiala pentru atingerea tintelor Protocolului de la
Kyoto
Sectorul rezidential ofera cel mai mare potential
pentru eficienta energetica (economii energetice de
aproximativ 27% pana in 2020). De aici si importanta
acordata acestui sector de Planul de Actiune pentru
Eficienta Energetica - 2006 - actiunea prioritara 2 a
acestui document referindu-se la performanta
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Participanţi la eveniment
energetica in cladiri si cladiri cu consum energetic
foarte redus (“case pasive”).
Directiva Europeana 2002/91/EC, privind
performanta energetica in cladiri va asigura existenta
unor standarde pentru cladiri in Uniunea Europeana
care vor pune un accent important pe minimizarea
consumului energetic al acestora. Aceasta va reduce
consumul energetic in cladiri, fara a necesita cheltuieli
aditionale mari, si in acelasi timp va duce la sporirea
confortului.
Printre ultimele documente elaborate de Comisia
Europeana in domeniu, se numara si Directiva
2006/32/EC privind eficienta energetica la
consumatorul final si serviciile energetice, document
deosebit de important pentru sectorul locuinţelor.
Universitatea Politehnica Bucuresti şi Asociatia
Auditorilor Energetici pentru Clădiri va invită să luaţi
parte cu prezentări de 15-20 minute pe următoarele
tematici:
Performanta energetica a cladirilor;
Reabilitarea si modernizarea energetica a
cladirilor;
Tehnologii conventionale si neconventionale în
domeniul cladirilor;
Programe si surse de finantare a proiectelor de
eficienta energetica pentru cladiri;
Formarea comportamentului energetic al
utilizatorilor;
Implicarea si rolul mass-media;
Prezentarea PC 7 si prezentarea ofertei de
cercetare a institutelor românesti în domeniul
eficientei energetice pentru cladiri.

Conferinţa EEC 2007 se adresează autorităţilor
locale, asociaţiilor de proprietari şi mass-media
având ca scop promovarea eficienţei energetice în
clădiri şi rolul auditorului energetic.

Posibilităţi de colaborare
Organizată de UPB în colaborare cu Asociaţia
Auditorilor Energetici pentru Clădiri, sub egida
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Conferinţa
reprezintă o platformă de promovare activă a
conceptului de eficienţă energetică în rândul
utilizatorilor vizaţi ca grupuri profesionale
interesate. Vă invităm la o colaborare - cadru prin
susţinerea acestei platforme:
- prezentare companie în cadrul Conferinţei
300 euro + TVA 20 minute
- prezentare soluţii specifice în cadrul Conferinţei
250 euro + TVA 10 minute + discuţii
- sponsorizare Conferinţă
1000 euro + TVA
Sigla sponsorului va fi pe materialele conferinţei (mapa,
program, proceeding, CD, banner-ul conferinţei). Sponsorul va
avea spaţiu de expunere produse, bannere şi pliante în zona
de coffe-break a Conferinţei.

- sponsor principal Conferinţă
2000 euro + TVA
Sigla sponsorului principal va fi pe materialele conferinţei
(mapa, program, proceeding, CD, banner-ul conferinţei).
Sponsorul va avea spaţiu de expunere produse, bannere şi
pliante în zona de coffe-break a Conferinţei, în poziţiile cele mai
bune, la care se adaugă o pagină publicitară în proceedinig,
interviu şi referinţe în articole de reviste.

Data limită pentru confirmarea colaborării este
20 Noiembrie 2007.

Vă invităm în echipa noastră!

