Comunicat de presă
(22.01.2018)
Noutate: Uniunea Europeană stabilește un nou target pentru Regenerabile
Aliniați-vă la Start, prin Târgul Internaţional RoEnergy Bucureşti 2018 !
Târgul Internaţional RoEnergy România, Evenimentul Nr. 1 al industriei de Eficienţă Energetică şi Energii
Regenerabile din tara noastră, se întoarce în București pentru editia a VII-a RoEnergy Bucureşti 2018.
Evenimentul se va desfășura la Rectorat UPB, B-dul Splaiul Indepedenţei, 313, în perioada 9-11 mai
2018.
Conform ultimei Directive RES, adoptată recent, tările membre ale Uniunii Europene trebuie să ajungă,
până în anul 2030, la o ţintă de 35% din energie din surse regenerabile. În 2016, România a atins targetul
inițial propus de UE, de 27%, după care nivelul investițiilor aproape că s-a oprit. Ceea ce înseamnă că
avem nevoie de o relansare a pieței.
Investițiile în Regenerabile reprezintă viitorul. Nu pierdeți startul !
1. Schimbările climatice tot mai virulente, multe finalizate, din păcate, cu mari pagube materiale și
umane, obligă țările UE să se ,,înverzească“ ( dovada noul target RES). Fiți printre primii care aleg
investițiile în energie verde, ca mod de securizare a business-urilor.
2. Creșterea prețurilor la energie ( încălzire ) va stimula apariția de noi capacități de generare. Cu
siguranță urmăriți evoluția prețurilor la Energie, care nu merg decât în sus. O modalitate sigură de
eficientizare poate fi deținerea unei centrale proprii de generare a căldurii.
3. România are șansa rezolvării problemei deșeurilor prin transformarea acestora în Energie.(căldură).
Până la urmă și țara noastră va da drumul la investiții în biomasă, biogas, cogenerare, ca soluții
sustenabile pentru încălzirea populației.

Trenduri in 2018
-digitalizarea şi soluţiile smart devin tot mai răspândite, ca vectori de eficienţă energetică, respectiv
soluţii nepoluante
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-ieftinirea tehnologiilor concomitent cu apariţia unor soluţii inovatoare de stocare a energiei
-necesitatea rezolvării unor probleme stringente pentru România, cum sunt încălzirea şi managementul
deşeurilor
-instalaţii de capacităţi mici (de la 1-3 kw până la 100 kw): solar, PV, biomasa, eolian, etc.
-mentenanţe, retehnologizări parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene
- implementare de tehnologii de creştere a eficienţei energetice în clădiri si industrie ( inclusiv BMS)
- tehnologii LED
-energie din deşeuri
-retehnologizări, mentenanţe hidrocentrale şi microhidrocentrale
-cogenerare

Cât costă o participare la RoEnergy ?
Fie că doriți să dețineți stand expozițional ori optați pentru alte forme de promovare a companiei
dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru detalii la info(at)roenergy.eu ori marketing(at)roenergy.eu.
Solicitați informații fără a vă crea nici o obligație.
Tematica RoEnergy Bucureşti 2018
Tematica Târgului ( selecţie): eficienţă energetică în clădiri, infrastructura energetică, energie solară,
PV, termal, bioenergie ( biogaz, biomasa, biocombustibili, cogenerare), energie eoliană,
microhidroenergie, etc.
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