
 

 

Un obiectiv 
Să diminuăm consumul de energie cu un FACTOR 4 pentru a limita emisiile la 1,35 t CO2/loc pe an. 

Să propunem alternative la situaţia energetică şi de mediu actuală. 
Să susţinem colectivităţile în schimbările necesare impuse de încălzirea globală. 
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O constatare 
Situaţia actuală in materie de energie şi mediu înconjurător nu este durabilă în 
sensul de dezvoltare durabilă, nu este echitabilă între naţiuni. 

O strategie 
Studii, cercetare, montaj şi evaluare de politici şi de proiecte de energie, planificare energetică, calitatea 
mediului.  

AERE susţine :  
Economia resurselor naturale şi utilizarea energiilor regenerabile. 
Soluţiile pentru protejarea mediului înconjurător, în domeniul construcţiilor, al producţiei şi consumului de 
energie. 
Exprimarea şi luarea deciziilor la nivelul societăţii civile. 

Încercăm de asemenea să limităm : 
Consumul de resurse energetice fosile şi nucleare. 
Impacturile producţiei şi consumului de energii, atât fosile cat şi nucleare, asupra mediului înconjurător. 
Impacturile activităţilor, construcţiilor, transporturilor şi producţiei alimentare asupra mediului.  

 

Parteneri diverşi şi obiective variate 
Partenerii noştri : colectivităţi locale, regiuni, agenţii de mediu şi energie (ADEME, agenţii regionale…), 

Uniunea europeană, ministere, agenţia nationala de cercetare, agenţia franceză de dezvoltare (AFD), 
asociaţii, parcuri naturale, industriale şi întreprinderi… 

Sectoare principale consumatoare de energie : construcţii, transport, 
industrie şi activităţi economice diverse (sector terţiar), agricultură. 

Parteneriate diverse (TRIBU, TRIBU Energie, E. Blaustein, DoMEne, Alter’Natives Sarl, Ener’Bat, 
Energie-Cités, cartografi, specialişti în comunicare…, şi o reţea de parteneri europeni . 

Etică 
 

 

AERE compensează emisiile sale de CO2 generate de transport prin programul CO2Solidaire al 
Gérès şi foloseşte energie electrică de origine regenerabilă, furnizată de Enercoop. Cafeaua şi 
ceaiul din timpul pauzelor noastre sunt« bio » şi « echitabile ». 
 

PREZENTARE GENERALĂ 



 

 
 

Realizări şi studii (exemple) 
 

Planificare şi prospectare energetică, ENR 
Studii de planificare energetică (gestionarea energiei, aprovizionarea şi dezvoltarea energiilor 
regenerabile) şi de organizare a filierelor ENR, pentru oraşe (Grenoble, Embrun, Le Beausset), regiuni 
(Alsace, Martinique), parcuri naturale regionale (în Rhône-Alpes şi Languedoc-Roussillon, Livradois-
Forez, Loire-Anjou–Touraine), aglomerări urbane (Grand-Besançon, Pays Voironnais). 

Sprijină ADEME în adaptarea şi dezvoltarea etichetei Cit’ergie. 

AERE a realizat în 2008 cu UrbaPlan un studiu de planificare energetică pentru oraşul Kunming şi 
Nanning în China, pentru AFD (Agenţia franceză de dezvoltare).  

 
HQE (haute qualité environnementale) – înaltă calitate a mediului (standard 
ecologic în construcţii) 
Consultanţă pentru renovarea unui hotel din Grenoble, pentru construcţia unei cantine (Lompret), 
pentru renovarea unei şcoli primare (Tour-de-Salvagny), pentru construirea unei săli de educaţie fizică 
(St-Pierre d’Entremont). 

Referent HQE pentru construcţia refugiului Aigle pentru Clubul Alpin Francez, pentru un nou spital în 
Châlon-sur-Saône, pentru amenajarea unei zone de activităţi (Voiron), pentru construirea unei creşe. 

 
Studii generale de energie 
Propuneri de dispozitive şi propuneri legislative : participări la realizarea de programe europene de 
angajament  voluntar al fabricanţilor pentru a limita consumul motoarelor de energie electrică, 
propuneri legislative (transformatori de distribuţie electrică), propuneri de politici energetice pentru 
consumul electric din sectorul terţiar. 

Redactarea de articole specializate în eficacitate energetică (pentru Institutul european al cuprului), 
analize şi sinteze (studiu despre încalzirea electrică, pompe de caldură, pentru Greenpeace Franţa). 

 
Difuzarea de bune practici, conferinţe, cursuri de formare, expertiză, articole 
Formare : Polytech’Savoie, ASDER, Agenţia de energie din Bruxelle, Organizaţia profesională de 
construcţii (IFOB), modul transport pentru cursul Energie şi Dezvoltare Durabilă în cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe Paris… 

Conferinţe, comunicare : conferinţe pentru Asociaţia serviciilor de agricultură, pentru săptămâna 
dezvoltării durabile din Strasbourg, emisiuni de radio-televiziune (France Culture, Demain TV), 
participarea la realizarea de diverse publicaţii (Le Monde Diplomatique, studii de mediu, publicaţii 
ADEF, asociaţia de studii cadastrale  – planificare, energii regenerabile şi cadastru)… 

Expertiză şi asistenţă la evaluarea de proiecte, de exemplu proiectele din cadrul programului Oraşe 
Durabile din cadrul Agenţiei Naţionale de Cercetare (Franţa) şi pentru Agenţia europeană EACI. 

Realizarea de documente de comunicare : ghid destinat colectivităţilor pentru realizarea programului 
de gestiune a cererii de energie electrică, publicaţii Internet cu privire la diverse intervenţii în 
domeniul energetic în spaţii remarcabile din regiunea Rhône-Alpes. 
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