Workshop de Lucru pentru Strategia Națională de Renovare cu scopul de a crea clădiri mai
sigure, mai bune, mai comfortabile, mai frumoase, mai valoroase și mai sustenabile

Pe 14 aprilie, la Facultatea de Instalații, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, bd. 21 decembrie 1989,
nr128130, amfiteatrul I205, Cluj între 10.30 și 15.30 are loc Workshopul BuildUpon organizat de Consiliul
Român pentru Clădiri Verzi, ce face parte din campania națională de workshopuri #BuildUpon ce are loc la
București, Cluj, Iași, Craiova, Brașov. 
La 09.30 va avea loc conferința de presă.
Context: 
România ca membră a Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene, trebuie să depună eforturi de
limitare a încălzirii globale la 2°C până la finalul secolului, în conformitate cu acordul de la COP21, Paris. Clădirile
sunt responsabile de 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 la nivel European. Aproape 80%
din timp îl petrecem în clădiri, fie că suntem la serviciu, acasă, la cumpărături sau instituții publice, siguranța și
sănătatea clădirilor având un foarte mare impact asupra populației.
Construcția, operarea și demolarea clădirilor din Romania are un impact semnificativ asupra naturii țării noastre.
Efectele negative asupra mediului includ folosirea ineficientă a energiei, acumularea deșeurilor și deversarea lor,
folosirea resurselor naturale rare sustrase din ecosisteme fragile, dezvoltarea orașelor întrun mod ineficient din
punct de vedere al mobilitații, al infrastructurii durabile și al creării de spații placute si sănătoase pentru cetățeni.
Constructiile verzi au un rol esențial în tranzitia către o economie circulara bazat
ă
pe cre
șt
ere “verde”.
Temele acestei intalniri se vor axa pe:
● Inițiative financiare: Finanțare Verde, Ipoteca Verde ca mijloace de finanțare avantajoasă a clădirilor verzi care
împreună cu Reducerea Taxelor Locale de Proprietate pot crește interesul pentru asfel de locuinte
● Crește conștientizării sociale, a avantajelor sociale, economice și de mediu
● Exemple de bune practici atât în domeniul locuințelor, cât și în zona de birouri sau industrială
● Importanta Economiei Circulare /"Verzi"  in special in industria Constructiilor
● Dezvoltarea si implementarea unui proces participativ si inovativ de colectare a opiniilor diverselor parti
implicate in elaborarea de politici publice
Scop: Sesiunea este foarte relevanta pentru publicul larg si pentru un grup divers de oficiali guvernamentali locali
sau nationali, mediul de afaceri implicat sau interesat de abordari "verzi" si pentru societatea civila. In ceea ce
priveste industria constructiilor, sunt binevenite participarea si implicarea specialistilor din domeniul constructiilor,
incluzand arhitecti, ingineri, investitori / dezvoltatori, manageri de facilitati, servicii financiare, legale si alti
consultanti, mediul academic, furnizori de tehnologie, materiale, produse si servicii. Vrem să aducem la aceeași
masă toate părțile cointeresate de realizarea unui set de recomandări pentru guvern pentru a avea o Strategie de
Renovare Națională eficientă care să fie implementată.
Vă puteți înscrie la workshop printrun email la 
monica.ardeleanu@rogbc.org in care sa motivati dorinta de a
participa. Inregistrarea la webinar se poate face urmărind
acest link
:
https://join.onstreammedia.com/go/64407007/builduponcluj
Descriere RoGBC:
Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) este o asociație nonprofit, formată din organizații active în toată
țara. Echipa RoGBC și partenerii promovează de peste 8 ani responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică
pe durata ciclului de viață a unei clădiri având o serie de inițiative de îmbunătățire a mediului construit și programe
educaționale dedicate.
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