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Uniunea Europeană îşi stabileşte priorit ăŃile pentru următorii cinci ani, de aceea 
Consiliul Arhitec Ńilor din Europa 1 îşi lansează DeclaraŃia şi Politica Pentru Arhitectură şi 
Durabilitate. 
 
Efectele schimbărilor climatice se resimt în întreaga lume, iar politicienii reacŃionează prin 
stabilirea de strategii noi, inovatoare şi de acŃiuni menite să combată aceste efecte. Uniunea 
Europeană este o forŃă conducătoare în această luptă şi este în curs de a pregăti acŃiuni 
ambiŃioase, măsuri legislative şi sarcini pentru Statele sale Membre, în contextul negocierilor 
globale pentru perioada post-Kioto. 
 
Recunoscând că acŃiunile coordonate şi bine concepute din sectorul construcŃiilor pot juca un 
rol important în lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice, Consiliul ArhitecŃilor din 
Europa (ACE) şi-a lansat DeclaraŃia şi Politica Pentru Arhitectură şi Durabilitate în cadrul 
Seminarului care a avut loc la Bruxelles, pe 24 septembrie 2009. Seminarul a avut loc în 
contextul economiseşte – zilele eficienŃei energetice, organizate de Comitetul European 
Economic şi Social la Bruxelles, pe 22 – 25 septembrie 2009. 
 
Este recunoscut faptul că cea mai bună şi mai accesibilă metodă de a obŃine îmbunătăŃiri 
semnificative ale eficienŃei energetice este sporirea eficienŃei energetice a clădirilor, atât cele 
noi, cât şi cele existente. Seminarul ACE şi-a propus să demonstreze că atât ACE, cât şi 
OrganizaŃiile sale Membre iau în serios provocarea Schimbărilor Climatice şi că există 
proiecte exemplare în UE, care se folosesc deja şi care au fost concepute şi construite având în 
vedere resurse durabile şi din ce în ce mai reduse. 
 
DeclaraŃia şi Politica Pentru Arhitectură şi Durabilitate a ACE conŃine, printre altele, Ńeluri 
concrete şi angajamente pe care profesia de arhitect, reprezentată de OM ale ACE, şi le poate 
asuma pentru a asigura atât durabilitatea, cât şi calitatea sporită a mediului nostru construit. În 
anii următori se prevede o creştere a rolului profesiei de arhitect în aceste domenii, pentru a 
salvgarda viitorul generaŃiilor care vor veni şi a garanta o înaltă calitate a vieŃii pentru toŃi 
cetăŃenii UE, în care aproape 80% trăiesc în zone urbanizate. 
 
Pentru a primi un exemplar al publicaŃiei, vă rugăm să trimiteŃi o cerere la : info@ace-cae.eu, 
cu adresa Dv. poştală sau puteŃi găsi o versiune pdf  la adresa: 

http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN//docs/brochure_06-2009.pdf 

 
 
 

                                                
1 Consiliul ArhitecŃilor din Europa (ACE) este organizaŃia europeană care reprezintă profesia de arhitect la nivel 
european. Sediul său central şi Secretariatul se află la Bruxelles. Este compusă din OrganizaŃiile Membre, care 
sunt organismele profesionale şi de reglementare naŃionale ale tuturor Statelor Membre UE, Statelor Asociate, 
ElveŃia şi Norvegia. Prin intermediul lor, ea reprezintă interesele a circa 480 000 de arhitecŃi. Principalul rol al 
ACE este monitorizarea evoluŃiilor la nivel UE, în scopul influenŃării acelor domenii ale Politicii şi legislaŃiei UE 
cu impact asupra exercitării arhitecturii şi asupra calităŃii generale şi a durabilităŃii mediului construit.   


