
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimată Doamnă - Stimate Domn, 

Cu o deosebită plăcere, vă invităm să luaţi parte la cea de a VII-a ediţie anuală a Conferinţei Naţionale AAEC - 
Eficienţa Energetică în Clădiri - EEC 2013.  

În ultimii ani, s-au intensificat la un nivel fără precedent toate cerințele europene legate de eficiența energetică 
în clădiri, corelat cu eficiența energetică a tuturor unitaților de producere/transport/distribuție de energie, 
precum și cu dezvoltarea de “inteligența” în toate verigile lanțului energetic. Guvernul României se confruntă cu 
o mare densitate de acte legislative necesare integrării în viziunea europeană, cu provocarea de a concepe 
planuri de acțiune ambițioase și cu eforturi de a gasi resurse și scheme financiare de succes. De la formularea de 
strategii la punerea în practică, drumul poate fi sinuos și nu lipsit de nereușite. A VII-a Conferinţă Naţională a 
AAECR - Eficienţa Energetică în Clădiri, reprezintă un bun prilej de întâlnire, discuţii şi soluționari de probleme pe 
care România le are încă legate de buna desfașurare a procesului de modernizare energetică pe termen scurt și 
mediu. 

Invităm la prezentări şi dezbateri despre subiecte care includ următoarele aspecte, fără a exclude intervenţii de 
interes pe subiecte colaterale: 

1. Cadrul legal naţional şi european pentru atingerea ţintelor UE pentru 2020. 
2. Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri. 
3. Arhitectura eficientă energetic. 
4. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor. 
5. Modele de clădiri aproape zero energie. 
6. Inteligenţa în clădiri, comunităţi, reţele şi la utilizatorii de clădiri. 
7. Instrumente de analiză a performanței energetice.  
8. Scheme de finanțare. 
 

Ne-ar bucura să transmiteți una sau mai multe lucrări de specialiate – elaborate individual sau în cadrul unui 
colectiv de autori - pentru publicarea acesteia / acestora în volumul conferinţei (ISBN) şi / sau pentru prezentare 
în cadrul sesiunilor  manifestării. Articolele şi prezentarile transmise de dumneavoastră vor fi disponibile pe site-
ul asociatiei pentru participanții la conferință, după încheierea conferinței. Pe site-ul www.aaec.ro se află 
modelul de radactare a lucrărilor. Titlurile lucrărilor se primesc până la data de 15 septembrie 2013, iar lucrările 
complete se primesc pâna la data de 6 octombrie 2013.  

 

Cu aleasă consideraţie, 
Prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN 

Presedinte AAECR 
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