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Conferin&#539;a de lansare a Proiectului 'Smart and Sus...
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Conferin&#539;a de lansare a Proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy
Consumption&rdquo;, 30 Octombrie 2019, la Timi&#537;oara

Municipiul Timi&#537;oara în calitate de partener al proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy
Consumption&rdquo;, acronim SASEC, eMS nr.RORS-300, finan&#539;at prin Programul Interreg IPA de
Cooperare Transfrontaliera România-Serbia a organizat conferin&#539;a de deschidere a proiectului în data
de 30 octombrie 2019, la Timi&#537;oara, evenimentul fiind gazduit de Biblioteca Centrala a
Universita&#539;ii Politehnica Timi&#537;oara.
Conferin&#539;a a constituit un moment important în procesul de implementare al proiectului, fiind
prezentate obiectivele, activita&#539;ile celor patru parteneri de proiect, precum &#537;i eviden&#539;ierea
rezultatelor a&#537;teptate ale proiectului.
Conferin&#539;a a beneficiat de o larga audien&#539;a. Printre cei 105 participan&#539;i s-au numarat
reprezentan&#539;i din mediul universitar local &ndash; profesori, doctoranzi dar &#537;i un numar mare de
studen&#539;i, alaturi de reprezentan&#539;i ai administra&#539;iei publice locale &#537;i jude&#539;ene,
agen&#539;iei pentru protec&#539;ia mediului, garzii de mediu, institutului pentru sanatate publica,
asocia&#539;ii &#537;i societa&#539;i comerciale cu obiect de activitate cirscumscris energiei,
eficien&#539;ei energetice, cadre didactice din &#537;colile implicate în proiect, reprezentan&#539;i ai
mass-media, alaturi de reprezentan&#539;ii partenerilor de proiect din Serbia &#537;i România.
Cei patru parteneri de proiect: Ora&#537;ul Zrenjanin (Lider de proiect), Agen&#539;ia Regionala pentru
Dezvoltare Socio-Economica&ndash;Banat din Serbia, Clusterul de Energii Sustenabile din România
&ndash; ROSENC &#537;i Municipiul Timi&#537;oara (parteneri de proiect) au sus&#539;inut prezentari
pe parcursul celor doua sesiuni ale conferin&#539;ei.
Ora&#537;ul Zrenjanin a prezentat detaliat proiectul SASEC - obiectivele, pachetele de activita&#539;i,
bugetul, rezultatele &#537;i a&#537;teptarile partenerilor de proiect, subliniind importan&#539;a
activita&#539;ilor proiectului dedicate cercetarii &#537;i colectarii datelor privind eficien&#539;a energetica
pentru cladirile publice, precum &#537;i instruirii diferitelor grupuri &#539;inta despre modalita&#539;ile
concrete de eficientizare energetica &#537;i consum responsabil de resurse, precum &#537;i
investi&#539;iile care se vor realiza în cadrul proiectului.
Clusterul de Energii Sustenabile din România &ndash; ROSENC a prezentat propunerile de monitorizare
inteligenta în &#537;coli care se vor realiza în cadrul proiectului, iar municipalitatea timi&#537;oreana a
subliniat rolul educa&#539;iei pentru mediu &#537;i clima în unita&#539;ile de înva&#539;amânt, în
actualul context al schimbarilor climatice, pentru consolidarea cunoa&#537;terii în domeniu care sa fie
transpusa în practica prin masuri &#537;i ac&#539;iuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera,
consum responsabil de resurse &#537;i pregatire a procesului de adaptare la efectele schimbarilor climatice
&#537;i transformare a ora&#537;ului într-o comunitate urbana rezilienta la schimbarile climatice.
Eficien&#539;a energetica &#537;i consumul sustenabil de resurse a fost promovat prin prezentarea
Asocia&#539;iei Centrul pentru Produc&#539;ie &#537;i Consum Durabile din Timi&#537;oara, fiind
subliniata relevan&#539;a energiei durabile în strategiile &#537;i în legisla&#539;ia na&#539;ionala &#537;i
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principalele direc&#539;ii de ac&#539;iune pentru cre&#537;terea eficien&#539;ei energetice în ora&#537;e.
Conferin&#539;a a beneficiat de o sesiune de întrebari &#537;i raspunsuri, interesul participan&#539;ilor
fiind unul ridicat, manifestat prin numarul mare de întrebari adresate partenerilor de proiect &#537;i
interven&#539;ii ale participan&#539;ilor.
Pauzele conferin&#539;ei au reprezentat un veritabil moment de rela&#539;ionare &#537;i cunoa&#537;tere
între partenerii de proiect &#537;i participan&#539;i, iar încheierea conferin&#539;ei a fost marcata de o
provocare lansata de moderator, privind numirea principalelor provocari &#537;i solu&#539;ii locale la
problemele actuale privind eficien&#539;a energetica, fiecare participant având posibilitatea de a expune în
scris o provocare &#537;i poten&#539;iale solu&#539;ii, care sa fie centralizate de organizator &#537;i
analizate din perspectiva unor ac&#539;iuni locale viitoare.
Conferin&#539;a de lansare a proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy Consumption&rdquo;,
acronim SASEC, eMS nr.RORS-300 a constituit un real succes, fiind o premiza a unei foarte bune colaborari
între parteneri &#537;i par&#539;ile interesate relevante, menite sa contribuie la atingerea obiectivelor
&#537;i rezultatelor proiectului de ambele par&#539;i ale frontierei.
Finan&#539;area proiectului în valoare totala de 852.001,50 EUR, pentru activita&#539;ile partenerilor din
ambele par&#539;i ale frontierei, care urmeaza sa se implementeze pâna în luna Martie 2021, se realizeaza în
propor&#539;ie de 85% de catre Uniunea Europeana prin Programul Interreg-IPA de Cooperare
Transfrontaliera România&ndash;Serbia.
Comunicatul in format pdf
Comunicatul de presa in limba engleza
AGENDA EVENIMENTULUI ROM&Acirc;NA_SARBA _ENGLEZA
Prezentari
1. Prezentarea Proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy Consumption",
RORS-300, acronim SASEC, finan&#539;at prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontaliera
România-Serbia &ndash; Municipalitatea din Zrenjanin &ndash; Lider de Proiect &ndash; D-nul Aleksandar
Starèeviæ &ndash; Manager de Proiect
RO_SER_EN
2. &bdquo;Sisteme de monitorizare inteligenta în &#537;coli&rdquo;
- Clusterul de Energii Sustenabile din România &ndash; ROSENC, România &ndash; Partener de Proiect
&ndash; D-nul Vlad STANCIU
&ndash; Executive Director RO_SER_EN
3. &bdquo;Educa&#539;ia pentru protec&#539;ia climei în &#537;coli&rdquo;
&ndash; Primaria Municipiului Timi&#537;oara &ndash; Partener de Proiect &ndash; D-na Iudit
BERE&ndash;SEMEREDI &ndash; Direc&#539;ia de Mediu
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RO_SER_EN 4. &bdquo;Promovarea eficien&#539;ei energetice &#537;i a consumului sustenabil&rdquo;
&ndash; Asocia&#539;ia Centrul Na&#539;ional pentru Produc&#539;ie &#537;i Consum Durabile
&ndash; D-na Aida&ndash;Sorina SZILAGYI
&ndash; Pre&#537;edinte RO_SER_EN
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