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Proiectul TRECE -Instruire pentru formarea unor consumatori de energie
responsabili se desfășoară în cadrul programului ERASMUS al Uniunii Europene.
Proiectul a început în octombrie 2019 și se termină în octombrie 2021, având o
durată de 24 de luni

Proiectul „Instruire pentru formarea unor consumatori de
energie responsabili” (AcronimTRECE)
Proiectul este realizat de către cinci organizații din cinci țări europene diferite:
SGS
Tecnos,
Spania,
Lider
de
proiect,
împreună
cu:
CRES – Centrul pentru Economia de Energie și Surse Regenerabile de
Energie,
Grecia
ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eﬁciente în
România,
România
Agenția pentru Energie Soﬁa,Bulgaria,

Agenția Locală pentru Energie din Gorenjska: gestionarea energiei și
utilizarea surselor regenerabile de energie, Slovenia.

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivelor Uniunii Europene de a promova
tranziția către o energie curată și de a reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 40%
până în 2030. O tranziție de succes spre energie curată cere cetățenilor să-și
însușească și să folosească noile tehnologii și să participe activ la formarea
pieței pentru acestea. De asemenea tranziția trebuie să protejeze consumatorii
vulnerabili la sărăcia energetică, un concept și o situație care afectează peste
50 milioane de locuințe în Uniunea Europeană, conform Observatorului Uniunii
Europene pentru Sărăcia Energetică.

Comisia Europeană dorește să ajute consumatorii să adopte această tranziție
prin sprijinirea lor în activități cum sunt optimizarea costurilor cu energia sau
schimbarea furnizorilor. Uniunea Europeană sprijină statele membre să reducă
costul energiei la consumator și să monitorizeze și să semnaleze situațiile de
sărăcie energetică.
Există o varietate mare de soluții de sprijin a conumatorilor pentru a-și reduce
cererea de energie, factura cu energia și emisiile de carbon și în acest fel să
evite sărăcia energetică.

In acest context a apărut proiectul TRECE – Instruire pentru formarea unor
consumatori de energie responsabili. Activitățile de instruire abordează
problemei sărăciei energetice prin implicarea activă a cetățenilor și a
“agenților sociali” în găsirea și dezvoltarea unor soluții, ca și prin
prezentarea informațiilor pe speciﬁcul consumatorilor, în acest fel
asigurând accesibilitatea, și preluarea acestora de către consumatori și
participarea activă a consumatorilor.

OBIECTIVE:
Principalele obiective ale proiectului sunt:
1. realizarea unui program de instruire pentru agenții sociali și
autoritățile publice, pentru ca aceștia să se adreseze ulterior unui sector
vulnerabil cum este populația în sărăcie energetică.
2. punerea la dispoziția acestor entități a mai multor mijloace pentru
a detecta situațiile de sărăcie energetică în rândul populației.
3. reducerea sărăciei energetice în rândul populației prin ridicarea nivelului
de înțelegere a consumurilor de energie și prezentarea unor soluții
4. schimbarea comportamentului consumatorilor de energie astfel încât
să crească eﬁciența utilizării energiei în gospodăriile lor.
5. orientarea consumatorilor ﬁnali rezidențiali către decizia de a-și
eﬁcientiza consumul de energie și de a prefera achiziția de energie
regenerabilă prin diferiți furnizori de energie
6. reducerea consumului de energie și în acest fel a emisiilor de CO2
7. crearea unui program de instruire atractiv, care va ﬁ încărcat pe platforma
MOOC, pe care agenții sociali și autoritățile publice le pot disemina cu
ușurință catre grupurile țintă, utilizând metoda “instruirea instructorilor”

REZULTATE:
Proiectul TRECE va conduce spre trei rezultate principale:

1. Identificarea problemelor de bază ale consumatorilor de energie și
ale instructorilor, ceea ce vă duce la o strategie pentru procedura de
instruire (IO1).
Acest Rezultat Intelectual (Intellectual Output IO) va deﬁni strategiile de
abordare și implicare a grupurilor care vor interacționa în cursul programului
de instruire (agenți sociali, autorități publice și beneﬁciari ﬁnali – consumatori
susceptibili de a se aﬂa în sărăcie energetică).

2. Realizarea programului de instruire: ridicarea nivelului de pregătire
și schimbarea comportamentului consumatorilor de energie (IO2)
Pentru a răspunde nevoilor necesităților deﬁnite în cadrul IO1 consorțiul va
dezvolta
un program de formare al cărui obiectiv este de a oferi tuturor agenților sociali,
ONG-urilor și autorităților locale un program de instruire pe care îl pot utiliza
pentru a aborda mai bine grupurile de populație cu risc de sărăcie energetică.
Acest program de instruire va orienta consumatori de energie avizați către
următoarele decizii:
– Reducerea și ﬂexibilizarea consumului lor de energie
– Creșterea eﬁcienței energetice în gospodăriile lor.

3. Dezvoltarea unui curs de masă online deschis (MOOC) pentru mai
mulți agenți sociali, cum ar ﬁ ONG-urile și municipalitățile pentru
combaterea sărăciei energetice (IO3)
Obiectivul principal al acestei IO va ﬁ includerea conținutului unităților de
instruire în platform MOOC.

TRECE MEETING

1-a INTÂLNIRE (DE DESCHIDERE) a proiectului -21 și
22 Octombrie 2019, Valencia

Am început proiectul cu întâlnirea
de deschidere de la Valencia din
21 și 22 octombrie 2019.

Ziua s-a încheiat cu un tur ghidat și o
cină, cu toți partenerii, în centrul
istoric din Valencia.
În a doua zi de întâlnire, SGS a

Întâlnirea a avut loc la sediul SGS.
SGS a întâmpinat cu ospitalitate toți
partenerii de proiect de-a lungul
celor două zile de întâlnire. Ordinea
de zi a început după-amiaza cu o
scurtă prezentare a partenerilor și a
organizațiilor acestora.

explicat managementul proiectului cu
calendarul și temele de lucru.
In continuare, a avut loc o sesiune
fructuoasă de discuții între parteneri
pentru a deﬁni modul cel mai potrivit
de implicare si angajare a cetățenilor,
agenților sociali și beneﬁciarilor ﬁnali
În încheiere a fost abordată și

SGS
a
prezentat
structura,
parteneriatul, nevoile, obiectivele,
impactul și rezultatele dorite ale
proiectului TRECE. Apoi, partea

promovarea,
diseminarea
și
valoriﬁcarea proiectului, iar toți
partenerii au participat activ la
selecția designului și a ideilor pentru

ﬁnanciară a fost explicată în detaliu

vizibilitatea proiectului în social media.

de către un expert ﬁnanciar.

Consorțiul de proiect
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Parteneri de proiect:
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