Inovatii, noi trenduri si solutii orientate spre practica
la RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
Noiembrie 2013

RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, cel mai
mare eveniment pe energie regenerabila si eficienta energetica in constructii si
renovari, organizat pentru a sasea oara in perioada 20-22 noiembrie 2013, la
Exporom-Bucuresti, va oferi vizitatorilor pe langa partea de expozitie o serie de
evenimente conexe in domeniu. Experti si persoane cu putere de decizie se vor
intalni pentru schimb de informatii cu privire la inovatii promitatoare, noi
trenduri, cele mai noi tehnologii si solutii orientate spre practica.
Ziua primarilor este evenimentul conex care vine in sprijinul autoritatilor publice
locale si este organizat de catre REECO in parteneriat cu Asociatia Partener pentru
Administratia Publica Locala Bucuresti. Evenimentul va avea loc pe 20 noiembrie
2013, la EXPOROM si va prezenta participantilor detalii si informatii despre interesul
autoritatilor locale pentru producerea energiei regenerabile si energia
solara, iluminat stradal, eficientizarea energetica a cladirilor. De asemenea, vor
avea loc prezentari ale expozantilor si expertilor din domeniu: biomasa, biogaz,
cogenerare si hidroenergie.
Conferinta BMS - conditii pentru eficientizarea energetica a cladirilor, pe data de 21
noiembrie 2013, la EXPOROM este organizata de Societatea de Instalatii Electrice si
Automatizari (SIEAR) in colaborare cu REECO. Cateva din tematicile care vor fi
discutate in cadrul conferintei sunt: BMS - confort interior in cladiri si
eficienta energetica in instalatii; Ce este BMS?; Obiective pentru BMS; Transmisia
informatiei in sistemele BMS; Utilizarea de termoizolatii detasabile; Monitorizarea
energiei si gestionarea energiei durabile si altele.
Un alt eveniment conex organizat de REECO in colaborare cu Asociatia Electricienilor din Romania (AREL) esteForumul electricienilor din Romania, pe 22
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noiembrie 2013, la EXPOROM. Forumul va crea un punct de intalnire pentru
producatori si experti in vederea discutarii unor probleme legate de case pasive si
integrarea energiilor regenerabile in cladiri. Printre tematicile abordate vor
fi: Sistemele fotovoltaice rezidentiale provocarea anului 2014; Sistemele
fotovoltaice rezidentiale cu stocare; Formarea profesionala a instalatorilor de
sisteme fotovoltaice; sunt pregatite bancile din Romania pentru creditarea
sistemelor fotovoltaice? si altele. La final va avea loc Festivitatea de premiere a
concursului Electricianul Anului 2013.
Aceste evenimente conexe le sunt oferite participantilor in mod gratuit si se
adreseaza: arhitectilor, electricienilor, dezvoltatorilor de proiecte, companiilor de
cercetare si dezvoltare, operatorilor, producatorilor, primarilor, autoritatilor publice
locale, studentilor si altii.
Mai multe informatii despre cel mai mare si important eveniment din domeniul
energiei regenerabile in Romania si despre evenimentele conexe care vor avea loc in
paralel gasiti pe www.renexpo-bucharest.com.
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