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Parteneri media/Media partners

Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR), Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din Universitatea Tehnică de 
Construcții București (FII-UTCB) împreună cu Ordinul Auditorilor Energetici din România (OAER) organizează pe 26 mai 
2011 la Hotel Intercontinental, sub patronajul  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Conferinţa Națională cu 

participare internațională

din cadrul ciclului de conferințe „PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE”

În contextul în care ne chinuim să reabilităm blocuri de locuințe și ne codim să respectăm legi românești și directive europene 
foarte utile, în timp ce alții construiesc mii de kilometri de autostrăzi de-a lungul cărora ridică orașe întregi „zero energie” și cu 
o estetică impresionantă, organizatorii evenimentului din 26 mai propun o „rețetă” a succesului în domeniul eficienței 
energetice a clădirilor și instalațiilor aferente. Rețeta conține doar 3 ingrediente:
1-unirea competențelor complementare ale inginerilor de instalații, arhitecților, urbaniștilor și inginerilor constructori și 
abordarea integrată a regenerării urbane;
2-însușirea și mai ales aplicarea cunoștințelor existente în momentul actual, nemaiîncercând să reinventăm roata;
3-recompensarea generoasă a creativității și inovației și o grijă deosebită în formarea viitorilor specialiști români.

Pornind de la dictonul „Iunctis viribus” (Unirea face forța), evenimentul se adresează deopotrivă auditorilor energetici, 
specialiștilor practicieni și teoreticieni din domeniul clădirilor. Sunt invitați reprezentanții celor mai active asociații profesionale 
din construcții (PSC, ARACO, APMCR), instalații (AIIR), arhitectură (OAR), clădiri verzi și echipamente folosind surse 
regenerabile de energie (ROGBC, AE3R, AEEPM etc). Au confirmat participarea reprezentanți la vârf ai autorităților centrale 
(MDRT) și locale (Primăria Sectorului 2). Vor fi prezenți și reprezentanții celorlalți actori din piața construcțiilor și certificatelor 
de performanță energetică: notarii (UNNPR) respectiv agenții imobiliari (ARAI).

Vă invităm și pe dvs. să participați, alături de 300 de specialiști români, la cel mai mediatizat eveniment din domeniul 
performanței energetice a clădirilor, contribuind astfel împreună cu noi la diseminarea informațiilor foarte recente privind 
reabilitarea clădirilor și instalațiilor, la promovarea soluțiilor eficiente energetic și la dezvoltarea pieței de servicii și 
echipamente în domeniul energiei “verzi”.

Vicepreședinte AIIR-FVB
Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU

„AUDITORUL ENERGETIC, REGENERARE URBANĂ DURABILĂ
ŞI «CLĂDIRILE ZERO ENERGIE»”

Conferința de presă va avea loc pe 26 mai, la Hotel Intercontinental Sala Rondă, 
fiind programată între 13:15-13:45 (program atașat).
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Tematica conferinței RCEPB 2011 (Romanian Conference on Energy Performance of Buildings):

1. Informații privind situația aplicării Legii 372/2005 (certificatele de performanță energetică); atestarea specialiștilor ca 
auditori energetici și prelungirea dreptului de practică; verificarea calității serviciilor de certificare şi auditare; propuneri pentru 
modificarea legislaţiei actuale.

2. Masă rotundă cu participarea reprezentanţilor ministerelor de resort, ai asociaţiilor profesionale, asociaţiilor de notari, 
asociaţiilor de agenţii imobiliare etc. :

· Legalitatea certificării energetice a locuinţelor;

· Necesitatea modificării MC001/2006 şi a normelor tehnice conexe;

· Problema validării softurilor de certificare şi auditare energetică;

· OUG 18/2009 versus HG 69/2010.

3. Modele de proiecte naționale și europene privind PEC (performanța energetică a clădirilor) și calificarea specialiștilor cu 
activitate în domenii generate de directivele europene (inspecția instalațiilor, instalarea echipamentelor care utilizează surse 
regenerabile de energie etc.).

4. Soluţii moderne de creştere a PEC: cazul anvelopei și cazul instalațiilor. Conceptul clădirilor zero energie - mit sau realitate ?

5. Situația emiterii certificatelor de performanță energetică în România până în aprilie 2011.

Conferința Națională „AUDITORUL ENERGETIC, REGENERAREA URBANĂ DURABILĂ ȘI CLĂDIRILE ZERO ENERGIE” 
reprezintă pentru România “Energy Day” în cadrul Campaniei Europene A Energiei Durabile (Sustainable Energy Europe 
Campaign) înființată și susținută de Comisia Europeană.

Puteți solicita informații suplimentare la adresele de email clungu@instalatii.utcb.ro, office@aiiro.ro și office@vitastal.ro. 
Persoane responsabile: director marketing dșoara Cristina DOBRESCU și asistent manager dșoara Ioana GHIȚĂ 
(tel/fax 021-2524295).
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