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RENEXPO® Південно-Східна Європа – приймає 
виклики та підтримує чисту енергію в 2014 році  
 
 
RENEXPO® Південно-Східна Європа – це найбільша і найважливіша подія в 
галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності в Румунії, що  
повертається вже всьоме проводитиметься у 2014 році, 19 - 21 листопада в 
Палац Хол, Бухарест. Захід продовжує семирічну традицію створення 
найкращої платформи для успішного бізнесу з точки зору виставкових, 
конференцій і супутніх заходів Румунії. RENEXPO®солар, RENEXPO®вітер, 
RENEXPO®гідроенергетика, RENEXPO®біо та когенерація та 
RENEXPO®енергоефективність протягом трьох днів зберуть експертів і 
ключових осіб у секторі.  
 
За даними НАРЕ, зростання в секторі відновлюваних джерел енергії досягло 
24%, цільового показника споживання електроенергії з поновлюваних 
джерел енергії, встановлено на 2020. Це стало можливим завдяки стрімкому 
зростанню проектів з використанням відновлюваних джерел енергії (82% в 
2013 році), що 4.255 МВт встановлених потужностей. Таким чином, на 31 
грудня 2013 року в систему були ввімкнені вітрові станції із загальною 
потужністю 2,503 МВт, 1.155 МВт зайняли фотовольтаїчні, 65 МВт біомаси 
та 530 МВт проектів з гідроенергетики.  
 
У 2014 році уряд вирішив скоротити кількість «зелених» сертифікатів, 
виданих виробникам відновлюваної енергії. І хоча було запропоновано 
закон, який включає відстрочки по «зеленим» сертифікатам тільки для 
проектів розпочатих до 1 січня 2014, він не був ще прийнятий, тому все ще 
вимагається надання одного сертифіката для фотоелектричних проектів, 0,5 
сертифікатів для вітрових проектів і 1,3 для малої гідроенергетики.  
 
До 2030 року акцент буде зроблений на технічні заходи з модернізації 
енергетичної інфраструктури, встановлення «розумних» лічильників і мереж, 
а також підвищення можливостей експорту електроенергії закордон. До 2030 
року 27% від споживання енергії в Європейському Союзі повинні 
генеруватися з поновлюваних джерел, але це буде лише показова ціль, а не 
обов'язкова, пишуть в Financial Times.  
 
З 2008 року RENEXPO® Південно-Східна Європа пропонує найбільшу 
платформу в Румунії і найкращі умови для встановлення нових ділових 
контактів і культивування існуючих в галузі відновлюваних джерел енергії. Її 
метою є допомога інвесторам вирішити проблеми в секторі відновлюваних 
джерел енергії в Румунії. Такі компанії, як: AB Energy Romania SRL, ENERIA, 
Global Hydro Energy GmbH, Mazlum MANGTAY, Roxtec RO, UP-TIM, ОСВ 
Wasserkraft GmbH & Co KG, SRL і багато інших вже замовили стенд на 19 - 
21 листопада Палац Холі в Бухаресті.  
 
Паралельно з виставкою будуть організовані спеціалізовані конференції та 
паралельні заходи. Основними темами конференції в 2014 році є: сонячна 
енергія, вітроенергетика, гідроенергетика, біомаса, біогаз і когенерація. 
Паралельні заходи включають в себе: семінари, форуми та бізнес-зустрічі.  
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Більш детальну інформацію про RENEXPO® Південно-Східна Європа можна 
дізнатісь www.renexpo-bucharest.com  
 
Про REECO:  
Компанія, з головним офісом в Ройтлінгені, Німеччина, є одним з найбільших 
виставкових та конференц організаторів у Європі в сфері відновлюваних 
джерел енергії та енергоефективності. З 1997 року і до сьогодні REECO 
організували близько 1000 виставок і конференцій, які відвідало 50  000 
фахівців, взяли участь більше 2 000 експонентів. Портфель компанії 
включає в себе 9 ярмарків і 60 конференцій, організованих щороку, 
п’ядтесятьма кваліфікованими співробітниками в Румунії, Німеччині, Австрії, 
Польщі, Угорщині та Сербії.  
 

 
Контакти: 

Анка Опреа 
REECO RO EXPOZIȚII SRL 
Bvd. Revoluţiei, No. 96, Ap. 4, 
310025 Arad 
Тел.: +40 (0) 257-230999 
Факс: +40 (0) 257-230998 
oprea@reeco.ro 
www.reeco.eu 
 
Джерело:  

- http://www.financiarul.ro/2014/01/27/capacitatea-proiectelor-de-energie-regenerabila-
din-romania-a-crescut-cu-82-anul-trecut/ 

- http://www.financiarul.ro/2014/01/14/comisia-europeana-va-propune-atingerea-unei-
tinte-orienatative-de-27-pentru-energia-regenerabila-in-2030/ 
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