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Al doilea newsletter al Proiectului TRECE
Proiectul TRECE – Instruire pentru abilitarea consumatorilor de energie, parte
din programului ERASMUS + al Uniunii Europene, isi continua activitate chiar si
în timpul pandemiei Covid-19 si a organizat sfarsitul lunii noiembrie a anului
2020, a doua întâlnire transnațională.
Proiectul este realizat de un consorțiu format din 5 entități din 5 țări europene
diferite, incepand cu SGS TECNOS (Spania) – lider al proiectului si împreună
cu:
– CRES – Centrul pentru surse și economii de energie regenerabile, Grecia.
– ENERO – Centrul pentru promovarea energiei curate și eﬁciente, România.
– Sofena – Agenția pentru Energie Soﬁa, Bulgaria.
– LEAG – Agenția locală pentru energie din Gorenjska: gestionarea energiei și
utilizarea surselor de energie regenerabilă, Slovenia

Întâlnirea, care a avut loc online din cauza restricțiilor de călătorie, a evaluat
stadiul in care se aﬂa proiectul și următorii pași, debutatnd cu o evaluare a
proiectului si a tuturor activităților care au fost deja desfășurate până acum,
realizată si prezentata de SGS, Următorul punct pe ordinea de zi a fost
dezvoltarea programului de instruire: abilitarea consumatorilor de energie și
schimbarea comportamentală, prezentare sustinuta de SOFENA. Modulele de
training sunt dezvoltate de toți partenerii și sunt programate să ﬁe livrate până la
mijlocul lunii decembrie. Acestea au luat în considerare grupurile țintă și vor ﬁ
distribuite părților interesate pentru a se asigura că instruirea nu este prea
elaborata pentru țintele speciﬁce. Toți partenerii vor colabora în lunile următoare
la realizarea scenariilor pentru partea vizuala, pentru a asigura accesibilitatea
informațiilor, in special pentru persoanele aﬂate într-o situație de sărăcie
energetică.
Un alt membru al consorțiului, CRES, a prezentat TRECE MOOC Training
Development și posibile caracteristici și opțiuni care să ﬁe incluse pe platformă,
caracteristici ce au fost discutate pe larg între parteneri pentru a alege cea mai
potrivită.
Întrucât proiectul a atins deja un an de activitate, ENERO a prezentat planul de
comunicare menit să susțină și să asigure o mai bună diseminare și exploatare
a proiectului și a rezultatelor acestuia. Planul include comunicare prin
intermediul rețelelor sociale, a unor materiale de prezentare (digitale și tipărite),
colaborări cu mass-media specializată, buletine informative către părțile
interesate.

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE A PROIECTULUI AR TREBUI SĂ AIBĂ LOC ÎN
MARTIE 2021, DAR VA URMA RECOMANDĂRILE DE DISTANȚARE SOCIALĂ ȘI
RESTRICȚIILE DE CĂLĂTORIE.

TRECE MEETING

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm
să contactați liderul proiectului SGS la adresa
mercedes.rodriguez@sgs.com sau vizitați site-ul web al
proiectului
Acest proiect a fost ﬁnanțat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această publicație reﬂectă doar opiniile
autorului, iar Comisia nu poate ﬁ trasă la răspundere
pentru orice utilizare care ar putea ﬁ făcută
informațiilor conținute în aceasta.

STIRI DIN PARTEA CONSORTIUMULUI
SLOVENIA – LEAG: ZERO500: SUPORT PENTRU RENOVAREA
CLĂDIRILOR AFLATE ÎN CONDIȚII PRECARE
Din vara anului 2020, guvernul sloven are un nou program impreuna cu Eco
Fund (Fond de mediu public din Slovenia) numit ZERO500, program pentru
prevenirea si ameliorarea sărăciei energetice în Slovenia.
Pentru renovarea clădirilor rezidențiale ineﬁciente din punct de vedere
energetic până s-au pus la dispozitie 5,9 milioane EUR, disponibile pana în

anul 2023 sau până la epuizarea fondurilor. Programul ZERO500 este
implementat de Eco Fund în cooperare cu Centrele pentru Asistență Socială,
consultanți în domeniul energetic și alte părți interesate, pentru a sprijini
gospodăriile care nu pot sau care au diﬁcultăți in a acoperi facturile pentru
electricitate, apa și încălzirea locuintelor. Există trei motive pentru sărăcia
energetică: prețurile ridicate la energie, veniturile scăzute ale gospodăriilor și
ineﬁciența energetică a clădirilor rezidențiale.
Deoarece necesitatea de a raci locuintele in timpul verii este intr-o crestere
constanta în Slovenia și costurile asociate sunt foarte mari, scopul proiectului
este de a implementa cel puțin 500 de proiecte de renovare energetica a
clădirilor rezidențiale ale cetățenilor defavorizați social. Cetățenii defavorizați
social pot solicita o subvenție pentru înlocuirea ferestrelor, renovarea fațadei,
izolarea acoperișului sau instalarea unui sistem de ventilație. Valoarea maximă
a subvențiilor pentru ﬁecare gospodărie periclitată social este de 9.600 euro.
Ca parte a programului Zero500, un program pilot al Eco Fund a rulat la
începutul lunii iulie și sa încheiat în decembrie odata cu epuizarea fondurilor.
Acesta a vizat, de asemenea, cetățenii defavorizați social care nu pot să
renoveze și să-și îmbunătățească condițiile de viață. Dacă locul de reședință a
fost construit înainte de 31.12.1967, cetățenii social vulnerabili care trăiesc in
baza ajutorului social și / sau a unei alocații de protecție în ultimele 12 luni, ar
putea solicita o subvenție de 100% pentru renovarea clădirii rezidențiale în care
locuiesc daca sunt proprietari sau coproprietari. Peste 200 de gospodării aﬂate
in săracie din punct de vedere energetic au solicitat subvenții de 100% pentru
renovarea locuințelor, dar aproape jumătate dintre ele nu au îndeplinit condițiile
din diferite motive. Dintre aceștia, unii solicitanți au primit deja răspuns pozitiv,
unii încă așteaptă să li se trimită aprobarea, iar alții așteaptă o inspecție
preliminară a clădirii de către un consultant energetic.
Gospodăriile implicate în acest program ZERO500 își vor îmbunătăți condițiile
de viață, deoarece renovările energetice le vor aduce economii reale; vor
reduce consumul de energie și electricitate, fapt care pentru gospodăriile cu
venituri mici reprezintă un procent mare din costul de trai. De asemenea, va
îmbunătăți condițiile de viață (va reduce umiditatea, mucegaiul), fapt ce poate
avea un impact pozitiv atât asupra stării de sănătate, cât și asupra stării
psihologice a membrilor gospodăriei.
În 2021, va ﬁ anunțat un nou apel public pentru aplicații pentru noul program
ZERO500, program preconizat să dureze 2,5 ani sau până la distribuirea
fondurilor disponibile. Restricțiile de eligibilitate și condițiile programului vor ﬁ
publicate în Monitorul Oﬁcial al Republicii Slovenia (lista Uradni), precum și pe
site-ul web al Eco Fund.

ROMANIA – ENERO: SĂRĂCIA ENERGETICĂ – ABORDARE DEFICITARA IN
PLANUL NAȚIONAL SLOVEN PENTRU ENERGIE ȘI CLIMĂ
Un nou raport emis în decembrie 2020 evaluează politicile și măsurile care
vizează combaterea sărăciei energetice în Croația, Republica Cehă, Ungaria,
Polonia, Slovacia și Slovenia. De asemenea, analizează măsurile privind
sărăcia energetică în Planurile Nationale pentru Energie si Clima ale acestor
țări și face recomandări pentru a le consolida. În introducere, raportul aﬁrmă că
sărăcia energetică este o problemă stringentă, in conditiile in care aproape 34
de milioane de persoane incapabile să-și permită incalzire, răcire sau iluminat
adecvat în casa lor și un procent de 15% din europeni trăiesc în condiții
necorespunzătoare.
Legislația UE impune statelor membre să stabilească deﬁniții și indicatori,
intervale de timp și politici de reducere a sărăciei energetice prin planurile lor
naționale pentru energie și climă (NECP) și strategiile de renovare a clădirilor
pe termen lung. Raportul menționează că Republica Cehă, Croația,Ungaria,
Polonia, Slovacia și Slovenia nici măcar nu au dat o deﬁniție clară a sărăciei
energetice în planurile lor naționale de energie și climă, fapt considerat ca o
cerinta minima de catre UE, asa cum subliniaza asociația Focus, care a
participat la procesul de cercetare. Raportul arată că instrumentele, politicile și
măsurile din toate cele șase planuri naționale analizate nu sunt suﬁciente
pentru a aborda cauzele profunde ale sărăciei energetice.
Odată cu criza Covid-19, toate cele de mai sus au devenit și mai dramatice, iar
măsurile și politicile au fost puse în centrul atenției.

Surse:
https://www.sta.si/2839044/porocilo-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovilaenergetske-revscine
https://focus.si/kljub-zahtevam-eu-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovilaenergetske-revscine/
http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-energypoverty-report-ﬁnal-december-2020/ﬁle

SLOVENIA - LEAG: SĂRĂCIE ENERGETICĂ, ADRESĂ SĂRĂCITĂ ÎN
PLANUL NAȚIONAL DE ENERGIE ȘI CLIMĂ DIN SLOVENIA
În ciuda cerințelor UE privind planul energetic și climatic, Slovenia nu a abordat
în mod adecvat sărăcia energetică, avertizează un raport pregătit la nivel
european de către organizațiile de mediu. Nici măcar nu a dat o deﬁniție clară a
sărăciei energetice, care este baza cerută de UE, spune asociația Focus, care
a participat la cercetare. Noul raport european „Abordarea sărăciei energetice
prin planurile naționale de energie și climă: prioritate sau promisiune goală?”
relevă faptul că măsurile luate de șase state membre pentru combaterea
sărăciei energetice sunt inadecvate. Raportul menționează că Croația,
Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia nici măcar nu au dat o
deﬁniție clară a sărăciei energetice în planurile lor naționale de energie și climă,
care este minimul cerut de UE. Legislația UE impune statelor membre să
stabilească deﬁniții și indicatori, termene și politici pentru reducerea sărăciei
energetice prin planurile lor naționale de energie și climă (PNEC) și strategiile
de renovare a clădirilor pe termen lung. Raportul arată că instrumentele,
politicile și măsurile celor șase planuri naționale și climatice analizate (Croația,
Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia) nu sunt suﬁciente
pentru a aborda cauzele profunde ale sărăciei energetice. Planurile nu oferă o
deﬁniție a sărăciei energetice, cu atât mai puțin măsuri speciﬁce și termene
pentru soluționarea problemei. Surse:
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Pe 5 martie, are loc Ziua Mondială a Eﬁcienței Energetice, care are ca scop
principal sa determine opinia publică să reﬂecte și să conștientizeze importanța
utilizării raționale a energiei pentru binele rasei umane, întrucât, contrarul ar
aduce un impact ireparabil pentru întregul glob.
Este esențiala clariﬁcarea acestui concept, astfel încât societatea (indivizi,
companii, organizațiile …) să înțeleagă sensul acestuia. Eﬁciența energetică nu
are nicio legătură cu ceea ce majoritatea oamenilor își imaginează, si anume

doar a duce o viață lunga in confort. In acest moment, obiectivul este
îmbunătățirea calității vieții fără a afecta resursele și energia atât de necesare
vieții noastre.
În acest sens, cel mai important lucru este optimizarea energiei pe cat posibil,
prin utilizarea altor surse mult mai durabile, precum energia regenerabilă,
introducerea practicii reciclării, utilizarea surselor de energie curată sau
utilizarea energiei solară și eoliene, pentru a contribui la creșterea eﬁcienței
energetice la nivel global.
Compania SGS este conștienta de faptul că utilizarea energiei a devenit un
subiect de interes tot mai mare în tot sectorul industrial, nu numai datorită
impactului său imediat asupra costurilor de producție, ci și datorită impactului
său semniﬁcativ asupra sustenabilității mediului.
O îmbunătățire a eﬁcienței energetice a companiilor le poate aduce beneﬁcii
semniﬁcative in afaceri. Prin realizarea de audituri energetice, se pot identiﬁca
cele mai utile informații pentru gasirea oportunităților de eﬁcientizare și, ca
atare, primul pas în strategia pentru un management cuprinzător al energiei.
Indiferent daca vorbim de un IMM sau de un mare grup industrial, aceste
audituri facilitează o înțelegere clară a consumului de energie din clădiri și
instalații. Rezultatele cantitative pot oferi orientări practice si importante pentru:
Obținerea
unei
îmbunătățirii
continue
a
eﬁcienței
producției
Identiﬁcarea oportunităților de economisire a costurilor pe care le aduce
eﬁciența
energetică.
Pe baza elaborării unui inventar al consumului de energie, se desfășoară
activități de audit detaliate pentru a identiﬁca clădirile și instalațiile, accentul
punandu-se pe raționalizarea proﬁlurilor lor energetice. Măsurători pe teren pot
ﬁ de asemenea efectuate pentru a cuantiﬁca parametrii operaționali esențiali.
Prin stabilirea unui proﬁl de consum de energie, pot ﬁ identiﬁcate oportunități
pentru posibile economii de energie. O strategie de gestionare a energiei și
programe de reducere a consumului de energie pot ﬁ planiﬁcate și organizate,
luând în considerare rezultatele auditului energetic.Rezultatele unui audit
energetic pot ﬁ o bună referință pentru managementul oricărei companii, în
ceea ce privește economiile economice și durabilitatea mediului.

GREECE- CRES: PROGRAMUL ACTUAL DE FINANȚARE A EFICIENȚEI
ENERGETICE ÎN RENOVĂRILE GOSPODĂRIILOR DIN GRECIA

Programul „Economisim acasa”, ce rulează din anul 2007, oferă stimulente
pentru intervenții de modernizare energetica în reședințe (locuințe, blocuri și
case). Programul aspiră la creșterea economiei de energie la nivel național, la
reducerea emisiilor de dioxid de carbon, la modernizarea peisajului urban, la
imbunătățirea condițiilor de viață din reședințe și la obținerea unor beneﬁcii
suplimentare, precum securitatea energetică, crearea de oportunități de
angajare, combaterea sărăciei energetice și reducerea efectelor sale
dăunătoare privind sănătatea și bunăstarea cetățenilor [1].
Programul se desfășoară în etape, „Economisim acasa I” a funcționat în
perioada 2007-2013 și „Economisim acasa II” din anul 2018.
Acesta vizează [2]:
reducerea necesităților energetice ale clădirilor și a emisiilor care
contribuie
la
efectul
de
seră
beneﬁcii economice pentru cetățeni, îmbunătățirea condițiilor de trai și
confort zilnic, precum și îmbunătățirea condițiilor de siguranță și sănătate
ale utilizatorilor acestor clădiri (combaterea sărăciei energetice) condiții
de mediu mai curate.
Procedurile de lucru s-au schimbat de-a lungul etapelor, pentru a face
programul mai eﬁcient deoarece prima versiune a fost criticată pentru birocrația
iminentă.
Anul acesta (2020-2021), programul a fost redenumit în „Economisim –
autonomizam”, oferind mai multe posibilități beneﬁciarilor și ﬁind mai ușor de
utilizat decât cele anterioare. Bugetul total disponibil este de 900 de milioane de
euro, care se acordă pentru renovarea clădirilor din categoria energetică C sau
mai joasa, ce urmeaza sa isi îmbunătățeasca statutul cu cel puțin 3 scale
energetice. Un inspector energetic furnizeze clădirii un certiﬁcat energetic și
propune intervențiile necesare. La ﬁnalul lucrărilor, inspectorul energetic
asigură, după audit, un nou certiﬁcat energetic pentru clădire.
Intervențiile eligibile sunt:
1. Înlocuirea cadrelor si pervazelor de la ferestre
2. Instalarea / modernizarea izolației termice
3. Modernizarea sistemului de încălzire / răcire
4. nstalarea unui sistem de încălzire a apei care utilizează surse de energie
regenerabilă (RES)
5. Alte elemente de economisire – Intervenții de autonomizare (instalare de
panouri fotovoltaice, sistem de case inteligente, imbunatirea
ascensoarelor, etc.)

Procentul subvenției variază în funcție de venitul anual al beneficiarului:

* Pentru municipalitățile Kozani, Voio, Velventou, care au mine de lignit pentru
centrale electrice.

[1] Heinrich Böll Stiftung, Politica energetică în Grecia, 2020
[2] https://exoikonomo2020.gov.gr/to-programma
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Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să contactați liderul de proiect SGS la
Mercedes.Rodriguez@sgs.com sau să vizitați site-ul web al proiectului

