CONFERINȚĂ DE NIVEL ÎNALT PRIVIND POLITICILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN
DOMENIUL COGENERĂRII ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE

17 Aprilie 2019

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,

Avem plăcerea să vă invităm la conferința „Căldură accesibilă, eficientă și durabilă prin cogenerare:
Perspective europene și lecții învățate”, organizată de COGEN Europe în parteneriat cu COGEN
România și ECOVIS CIURTIN și Asociații, ce va avea loc în București, la JW Marriott Bucharest
Grand Hotel, Salon A (Grand Ballroom), pe 14 mai 2019, începând cu ora 09:00.
În cadrul conferinței se vor discuta subiecte referitoare la poluarea generată de sursele de încălzire,
schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră EU-ETS, modernizarea sistemelor de
termoficare, producerea energiei în cogenerare de înaltă eficiență, impactul soluțiilor individuale de
încălzire asupra vieții și sănătății umane, impactul legislației actuale asupra sistemelor de termoficare
la nivel european și național și identificarea oportunităților și a modificărilor legislative necesare pentru
promovarea celor mai eficiente soluții de încălzire.
Reducerea efectelor nocive ale încălzirii globale primează la nivel mondial, de aceea, o economie cu o
eficiență energetică crescută și cu emisii scazute de carbon, care să vină în sprijinul populației prin
îmbunătățirea mediului înconjurător și a calității vieții, reprezintă o prioritate pentru România.
În acest moment, deținătorii de instalații mari de ardere sunt constrânși prin lege, atât la nivel național
cât și la nivel european, să achiziționeze certificate de emisii al căror preț a crescut în ultimii ani la
valori exagerate.
România se află printre țările membre UE deosebit de preocupate pentru diminuarea efectelor negative
ale schimbărilor climatice, venind cu propuneri în favoarea sănătății cetățenilor, prin implementarea
unor soluții de creștere a eficienței energetice și de reducere a emisiilor de CO2 la nivel național. Devine
astfel, din ce în ce mai probabilă, obligarea tuturor deținătorilor de instalații de ardere, să achiziționeze
permisii de emisii de CO2, indiferent de mărimea instalațiilor.
În aceste condiții se impune analiza, în funcție de specificul fiecărei comunități, a posibilității unor surse
centralizate de producere a energiei termice, utilizând cogenerarea de înaltă eficiență.
Cogenerarea asigură cea mai eficientă utilizare a combustibililor, economisirea resurselor naturale și
financiare și protecția mediului înconjurător. Aplicații ale acestei tehnologii le găsim frecvent în
sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, în toate țările dezvoltate.

La eveniment vor fi invitati atât reprezentanți ai Guvernului României, Ministerului Energiei, MDRAP,
Ministerului Mediului, ANRE, Consiliului Concurenței, împreună cu oficiali europeni din domeniul
energetic și al cogenerării invitați de către COGEN EUROPE, cât și principalii reprezentanți ai
industriei energetice românești.
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica disponibilitatea de a participa la eveniment
până pe data de 22 aprilie 2019, la adresa de e-mail office@cogen.ro sau la numărul de telefon
0756 167 750. Experiența și expertiza dumneavoastră vor fi de mare ajutor pentru a transforma ideile
și provocările în acțiuni.

