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Ziua Energiei
Şcolile ca viitoare modele de clădiri publice sustenabile
26 martie 2010
Locaţie:
Bucureşti, Universitatea Ecologică, Casa Ecologiei - Bulevardul Vasile Milea nr.1G, Bucuresti, Sector 6
Organizatori: Asociaţia Greenitiative în parteneriat cu Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România – Filiala Valahia
Bucureşti, Comisia Auditorilor Energetici - AIIR, VitaStal Consult şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia
Mediului Bucureşti. Eveniment organizat cu susţinerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Universităţii
Ecologice Bucureşti şi a Reţelei de Acţiune pentru Climă România.
Descriere:
European Union Sustainable Energy Week (www.eusew.eu) este considerat cel mai important eveniment european
oficial pe tema sustenabilităţii energetice. Pe parcursul unei săptămâni, la Bruxelles şi în numeroase alte locaţii din
Uniunea Europeană, vor fi organizate evenimente dedicate promovării eficienţei energetice şi surselor de energie
regenerabilă. Ziua Energiei organizată la Bucureşti va fi unul din aceste evenimente şi va fi dedicat promovării
sustenabilităţii energetice la nivelul clădirilor publice, îndeosebi a unităţilor de învăţământ.
Sunt invitaţi să participe la acest eveniment directori de şcoli şi licee bucureştene, inspectori şcolari din cadrul ISMB,
elevi şi profesori implicaţi în proiectul „Terra, singura noastră casă”, reprezentanţi ai administraţiei locale, eurodeputaţi, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Parlamentului European la Bucureşti, ai unor ambasade (ONU,
Marea Britanie, şi SUA), reprezentanţi ai mediului de afaceri din domeniile eficienţei energetice şi energiei
regenerabile, reprezentanţi ai unor ONG-uri partenere.
Obiectivele conferinţei:

să ajute la sincronizarea agendei publice din România cu cea a Uniunii Europene în domeniul sustenabilităţii
energetice

să ofere elevilor şi profesorilor din Bucureşti un cadru de dialog cu reprezentanţi ai administraţiei locale pe tema
îmbunătăţirilor care pot fi aduse infrastructurii şcolare pentru reducerea amprentei de carbon a şcolilor şi implicit
a Capitalei

să ofere un cadru de dialog între administrația locală, mediul de afaceri, asociaţii nonprofit, elevi şi profesori
pentru lansarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai bine conectate la obiectivele Uniunii Europene privind
sustenabilitatea energetică a clădirilor publice.
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Agenda evenimentului
Sesiunea 1 (09:30 – 12:00)
Tranziţia Europei către economia verde şi societatea cu emisii reduse de gaze cu efect de seră – cine
poate contribui şi cum
Această sesiune va cuprinde prezentări din partea organizatorilor şi a invitaţilor legate de contribuţia instituţiilor
europene, naţionale şi locale, a societăţii civile şi a mediului de afaceri în tranziţia către o societate şi o
economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.
Sesiunea 2 (13:00 – 15:00)
Şcolile - promotoare ale folosirii inteligente a energiei
O noutate pentru conferinţele EUSEW este includerea unei prezentări comune a unor elevi din 15 şcoli şi licee.
Titlul acestei prezentări este Sustenabilitate energetică în şcolile şi liceele bucureştene. Probleme şi
soluţii identificate de noi. Elevii vor prezenta o scurtă analiză a problemelor de eficienţă energetică
identificate în locul unde învaţă şi ce propun pentru rezolvarea acestor probleme.
Această secţiune a Conferinţei va mai cuprinde o prezentare despre exemple de bună practică din Europa şi
din S.U.A. în ceea ce priveşte sustenabilitatea şcolilor
Sesiunea 3 (15:30-16:30)
Dezbatere pe tema ”Ce schimbări sunt necesare ca şcolile să devină clădiri publice sustenabile”
Ne propunem să realizăm un dialog între cei care finanţează cheltuielile de reabilitare şi de întreţinere ale
şcolilor bucureştene, PMB şi primăriile de sector, şi beneficiarii direcţi ai acestor programe, elevii şi profesorii
care îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective. Această sesiune va avea un panel de vorbitori alcătuit din
directori de şcoli şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Vor fi de asemenea prezenţi reprezentanţi ai mediului
de afaceri şi ai asociaţiilor neguvernamentale care pot contribui la implementarea schimbărilor ce ţin de
sustenabilitate în şcoli.
Programul evenimentului va mai cuprinde o expoziţie de soluţii pentru eficienţă energetică şi energie
regenerabilă, în foaierul amfiteatrului Universităţii Ecologice.
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