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Comunicat de presă
„ISO 50001 și eficiență energetică în sectorul rezidențial”, seminar organizat de ARPEE
cu ocazia Săptămânii Energiei Durabile (EUSEW) – inițiativă a Comisiei Europene

Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice – ARPEE, cu sprijinul
OMV Petrom și EFdeN, a organizat în data de 16 iunie a.c., seminarul pe tema „ISO
50001 și eficiență energetică în sectorul rezidențial”. Evenimentul s-a desfășurat sub
egida EUSEW (European Union Sustainable Energy Week – inițiativă a Comisiei
Europene:
http://eusew.eu/energy-days/workshop-iso-50001-energy-efficiencyresidential-buildings) și a avut loc în Petrom City.
La eveniment au participat rezprezentanți din sistemul bancar, ONG-uri, analiști din
sectorul energetic, reprezentanți din mediul academic și universitar, public și privat, dar și
președinți de asociații de locatari.
Obiectivul principal al seminarului a fost de a dezbate subiecte referitoare la
managementul energiei în industrie și clădiri, implementarea standardului ISO 50001,
oferind participanților oportunitatea să afle răspunsuri direct de la experții prezenți la
eveniment privind bune practici și tehnologii de creștere a eficienței energetice.
Prezentările expuse în cadrul seminarului au fost realizate de către Gerard Verdebout –
Președinte ARPEE, Mădălin Apostol - Manager Proiecte Speciale Afaceri Publice și
Reglementare, OMV Petrom, Șerban Danciu - Country Initiative Manager BPIE, Mihai
Mereuță – Președinte Liga Habitat, Raluca Florea - Certification and Business
Enhancement, Business Manager –SGS, și Claudiu Butacu – Președinte Asociația Solar
Decatlon, iar sesiunea a fost deschisă și moderată de către Alexandra Diala, Director
Executiv ARPEE.
În cadrul seminarului, au fost prezentate aspecte legate de standardul de management al
energiei – ISO 50001 și beneficiile implementării acestuia, eficiență energetică în sectorul
rezidențial – green building și au fost expuse statistici cu privire la îmbunătățirea
eficienței energetice a fondului existent de clădiri - imperativ major al Strategiei
Energetice a României. De asemenea, a fost abordat subiectul referitor la piața
contractelor de performanță energetică, iar la finalul seminarului, după sesiunea de
întrebări și răspunsuri, a fost prezentat prototipul EFdeN - o locuință solară inteligentă,
eficientă energetic și prietenoasă cu mediul (studiu de caz).
Seminarul pe tema “ISO 50001 și eficiență energetică în sectorul rezidențial” organizat cu
ocazia Săptămânii Energiei Durabile, reprezintă un pas important parcurs de ARPEE, în
scopul de a evidenția importanța eficienței energetice în România.

ARPEE Str. Barbu Văcărescu, nr. 241 A, etaj 3 si 4
020276, Bucureşti sector 2

Tel/Fax:
E-mail:
Website:

1
021 322 8637/301
office@ arpee.org.ro
www.arpee.org.ro

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA
EFICIENŢEI ENERGETICE
National Code Administrator of European Code of Conduct for Energy
Performance Contracting in Romania

Notă pentru editori:
• Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE) este
reprezentantul român - membru în cadrul EFIEES (European Federation of Intelligent
Energy Efficiency Services). ARPEE promovează și susține în mod activ dezvoltarea
activităților în domeniul eficienței energetice inclusiv prin participarea la implementarea
directivelor europene și la elaborarea legislației și reglementarilor naționale în domeniul
eficienței energetice.
Site: www.arpee.org.ro
Contact:
Gerard Verdebout, Președinte ARPEE E-mail: gerard.verdebout@veolia.com
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