11/16/12

For the English version please Click HERE!

O Campanie Initiata de:

In cooperare cu:

Studiu de piata privind cele mai Verzi Cladiri din Romania.
Dragi Membrii ai Comunitatii Constructiilor si Pietei Imobiliare,
Suntem incantati sa va aducem la cunostinta parteneriatul nostru cu NAI
Romania pentru a strange date de studiu, pentru a analiza si a intocmi o lista
extensiva cu "Cele Mai Verzi Cladiri din Romania" si pentru a pune la dispozitie
mai multe informatii si analize referitoare la situatia cladirilor verzi din Romania.
Studiul nostru este in curs de desfasurare si se va incheia la sfarsitul lunii
noiembrie, cu o lansare a raportului " Cele mai Verzi Cladiri din Romania". In
prezenta scrisoare, va solicitam sprijinul in a ajuta echipa noastra de cercetare
sa afle mai multe despre proiectele dvs. si sa oferiti sugestii de cladiri pentru a
fi incluse in lista, informatii despre eficienta energetica in cladiri si alte inovatii
verzi folosite in cadrul proiectelor precum si alte trasaturi pe care acestea le
exemplifica.
Vom afisa studiile de caz pe platforma de constructii sustenabile
Construction21.eu pentru a strange date, noi studii de caz si pentru a pune
la dispozitie un forum de comentarii pe tema proiectelor de constructie
participante la acest studiu. Pentru cei care doresc sa se inscrie in competitia
de anul viitor pentru titlul de "Proiectul Verde al Anului",acordat in cadrul Galei
de Premiere 'Romania Green Building Awards', veti avea avantajul de a fi
furnizat deja informatii pentru acest studiu, usurand in foarte mare masura
procesul dvs. de inscriere in cadrul galei de premiere.
IMPORTANT: In timp ce vom colecta date privind proiectele de constructii,
numai cladirile ce detin Certificate de Performanta Energetica conform
Directivei Europene pentru Performanta Energetica existente in Romania inca
din anul 2007 pot fi incluse ca studii de caz. Inscrierile la sectiunea "Proiectul
Verde al anului" din cadrul Galei de Premiere Romania Green Building Council
trebuie sa detina Certificatul de Performanta Energetica eliberat pana la data
de 31 decembrie 2012.
Colega noastra Mihaela Nicolau se va ocupa de acest proiect si poate fi
contactata la: mihaela.nicolau@RoGBC.org sau la: 021222001/ 0212600051/
0212225135. Domnul Florin Maravela (florin.maravela@nairomania.ro) este
persoana de contact pentru NAI Romania. Fiecare dintre persoanele de
contact va fi bucuros sa raspunda intrebarilor dumneavoastra in legatura cu
aceasta initiativa sau in legatura cu efortul nostru de a creste
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responsabilitatea fata de mediu a celor implicati in industria constructiilor.
Cu stima,
Steven Borncamp,
Presedinte al
Consiliului Roman pentru Cladiri Verzi
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