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SINTEZĂ BULETIN INFORMATIV ACE 

OCTOMBRIE 2017 

I. Evenimente: 

 

 Adunarea Generală și Sesiunea specială privind Modelul Informatic al Clădirii (BIM), 

Bruxelles, 1-2 dec. 2017: sesiunea specială dedicată BIM va include prezentări ale 

reprezentanților Grupului de Lucru BIM al UE, Comitetului European de Standardizare (CEN), 

Grupului de Lucru BIM al ACE și Utilizatorilor BIM. Mai multe informații și redarea în flux pe 

internet: http://www.ace-cae.eu/939/; 

 Evenimente organizate de Alianța Globală a Clădirilor și Construcției (Global ABC) (ACE 

fiind membru al acesteia), în cadrul COP23, Bonn, Germania: ”Simpozion privind 

intervențiile asupra clădirilor” - 9 nov.; ”Tur arhitectural”, pentru prezentarea unor modele de 

arhitectură și clădiri sustenabile exemplare – 10 nov.; ”Sesiuni la nivel înalt privind 

Transformarea Clădirilor și Sectorul Construcțiilor” – 11 nov.;  Dialog la nivel înalt pe tema 

Transformarea Pieței pentru Clădiri în vederea Implementării cu succes a  Obiectivelor ONU 

de Dezvoltare Durabilă nr. 11, 7 și 13” (11: Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor 

și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, adaptabile și durabile; 7: 

Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile,   într-un mod sigur, durabil și modern; 13: Acțiune climatică – Adoptarea unor măsuri 

urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor) – 13 nov. 

 FORUMUL ORAȘELOR 2017 – Acțiune conjugată pentru optimizarea orașelor, 

Rotterdam, 27-28 nov. 2017: organizat de Comisia Europeană și având ca scop reunirea 

tuturor factorilor-cheie implicați la nivel european, național și local pentru a dezbate evoluția 

Agendei urbane pentru UE, Politica de coeziune, precum și răspunsul UE la dimensiunea 

urbană a Agendei 2030 și a Noii agende urbane; va avea loc și un workshop pe tema 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda 2030) și a modului în care orașele pot contribui 

la îndeplinirea acestor obiective; se va lansa o nouă platformă pentru a sprijini orașele să-și 

îmbunătățească posibilitățile de investiții; câțiva membri ai GL ACE Probleme Urbane vor 

participa la eveniment și vor organiza o ședință a GL. Pentru mai multe informații și pentru 

înregistrare: https://eu.eventscloud.com/ehome/citiesforum2017/200402843/; 

 NIVEL (E) – Un Limbaj comun pentru clădiri durabile, Bruxelles, 4 dec. 2017: Nivel (e) 
este un nou cadru de evaluare cu sursă deschisă, dezvoltat de Comisia Europeană în strânsă 
colaborare cu factorii implicați, inclusiv ACE; workshop-ul va fi destinat testării acestui nou 
instrument.  Pentru mai multe informații și înregistrare: https://www.euconf.eu/conference-on-
sustainable-buildings/index.html; 

 

II. Legislație: 

 Pachetul Legislativ privind Serviciile: Parlamentul și Consiliul European continuă 

examinarea propunerilor și recomandărilor care alcătuiesc Pachetul privind Serviciile, elaborat 

de Comisia Europeană în ianuarie 2017: o propunere pentru un Test de Proporționalitate; 

propuneri pentru introducerea unui card european electronic pentru servicii, o propunere de 

aplicare a procedurii de notificare și recomandări de reformă pentru reglementarea serviciilor 

profesionale; câteva State Membre se opun propunerii privind cardul european electronic și, în 

aceste condiții, este puțin probabil ca Președinția Estoniană a Consiliului să poată prezenta o 

abordare generală a acestei probleme la viitoarea reuniune a Consiliului Competitivității de la 

sfârșitul lunii noiembrie. Mai multe informații: http://ace-cae.eu/index.php?id=936; 

 Pachetul privind Energia Curată – Revizuirea Directivei privind Performanța Energetică 
a Clădirilor: Comitetul Industrie, Cercetare și Energie al Parlamentului European a adoptat 
raportul Europarlamentarului Bendt Bendtsen privind revizuirea Directivei privind Performanța 
Energetică a Clădirilor; ACE salută votul favorabil al Comitetului de mai sus, prin care se aduc 
îmbunătățiri semnificative propunerii inițiale a Comisiei Europene și contrabalansează poziția 
neconvingătoare a Consiliului. ACE acceptă cu bucurie viziunea consolidată privind fondul de 
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clădiri până în anul 2050: stabilirea aspirației de a transforma ”fondul național de clădiri 
rezidențiale și comerciale publice și private într-un fond cu o înaltă eficiență energetică și fără 
emisii de dioxid de carbon până în 2050” este o premisă obligatorie pentru impulsionarea 
investițiilor și accelerarea tranziției UE spre un fond de clădiri mai eficient, mai confortabil și 
mai sănătos. ACE salută și apelul Comisiei de evaluare a posibilității de a introduce un Pașaport 
de Renovare a Clădirilor – o foaie de parcurs, pe baza criteriilor calitative menite să evidențieze 
măsurile relevante care trebuie aplicate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii. 
ACE se bucură, de asemenea, să constate o mai mare conștientizare a aspectelor privind 
sănătatea, securitatea și calitatea aerului și o mai mare importanță acordată segmentelor cele 
mai neperformante ale fondului național de clădiri. Cele 2 reuniuni interinstituționale (Comisie-
Parlament-Consiliu) din 7 nov. și 5 dec. 2017 au ca scop pregătirea unei poziții comune privind 
revizuirea Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor pentru prima lectură în PE. GL 
ESA al ACE pregătește un document de poziție pentru a informa ședința tripartită, care va fi 
prezentat la viitoarea Adunare Generală ACE din 1-2 dec. 2017. Citiți mai mult: http://ace-
cae.eu/index.php?id=936; 

 

III: Proiecte Europene: ACE participă la 6 proiecte cu finanțare UE, referitoare la durabilitate, schimbări 
climatice, eficiența resurselor și restaurarea clădirilor. Proiectele se vor ocupa de materiale și 
tehnologii inovative, dezvoltare profesională continuă și o mai bună educație arhitecturală, modele 
de afaceri pentru finanțarea reabilitării energetice și documente de poziție, în vederea promovării 
rolului arhitecților în domeniul eficienței energetice a clădirilor și al regenerării urbane, a influențării 
cercetării de ultimă oră și a facilitării aplicării ei de către arhitecții europeni. Pentru detalii despre 
aceste proiecte: http://ace-cae.eu/index.php?id=940. 

 

Mariana Ionescu 
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