
iBRoad Părțile interesate
ca motor real pentru
o schimbare pozitivă
Eveniment de consultare iBRoad 
organizat în colaborare cu MDRAP 
în cadrul proiectului SIPOCA 606 
privind renovarea energetică a 
fondului construit național și 
reducerea riscului seismic

A doua întâlnire de 
consultare în România

Marți 10 decembrie 2019
INCD URBAN-INCERC
Sos. Pantelimon 266, București

Noiembrie 2019



• Foaia de parcurs: Ar trebui să includă un plan de renovare 
personalizat pentru casa specifică, care să acopere mai 
mult decât situația existentă?

• Stimulente financiare: Ce este necesar pt. a suporta costul 
aplicării pe scară largă a foii de parcurs pentru renovare?

• Registru: Registrul ar trebui lansat de guvern, de piața 
privată sau de ambele? Roluri? Colaborare? Includere 
„piață de desfacere” (oferte utilizatori și antreprenori etc.)?

• Sinergii: Potențiale legături ale Registrului / Foii de parcurs-
iBRoad și instrumentele naționale existente sau planificate?

• Modele de afaceri: Care ar fi un model de afaceri eficient 
pentru conceptul de pașaport de renovare a clădirilor?

• Reproductivitate: potențial; bariere și oportunități. Rolul 
inspectorilor / auditorilor energetici pentru clădiri?

• Concluzii: feedback, dorințe și propuneri pentru dezvoltare 
ulterioară (ca parte interesată / utilizator potențial)?

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 09:45 Proiectul iBRoad pe scurt: Alice Corovessi
Rezumat la 30 de luni INZEB

09:45 – 10:00 Prezentarea furnizării datelor pentru registrul iBRoad Horia Petran
(raport “iBRoad Concept in practice”, 2018-09-03) INCD URBAN-INCERC

10:00 – 10:15 Conceptul iBRoad în practică Horia Petran
(raport “iBRoad Concept in practice”, 2018-09-03) INCD URBAN-INCERC

10:15 – 10:30 Sesiune de întrebări si răspunsuri / discuții  discuție interactivă /
toți participanții

10:30 – 10:45 Implementarea si evaluarea iBROAD în țările pilot Alice Corovessi
(Bulgaria, Polonia si Portugalia) – evaluare și concluzii INZEB

10:45 – 11:00 Fezabilitate și reproductivitate Horia Petran
iBRoad la nivel European INCD URBAN-INCERC

11:00 – 11:15 Consultare părți interesate: discuție interactivă /
Provocări și oportunități pentru România toți participanții

11:15 – 11:30 Pauză de cafea & Networking

Prima parte: Pașaportul de renovare iBRoad

Masă rotundă iBRoad: a doua întâlnire a părților interesate la București
Consultare SIPOCA 606: Pașaportul de renovare – instrument de aplicare SRTL
Data evenimentului: 10 decembrie 2019
Loc de întâlnire: INCD URBAN-INCERC, Sos. Pantelimon 266 București

Partea a 2-a: iBRoad – Provocări și oportunități pentru România

11:30 – 11:45 Prezentarea concluziilor primului set Alice Corovessi
de întâlniri cu părțile interesate (2018) INZEB

11:45 – 13:00 iBRoad: Ce urmează pentru implementarea discuție interactivă /
la nivel național – consultare toți participanții

13:00 Sfârșitul întâlnirii – Masă de prânz și Networking


