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AL DOILEA NEWSLETTER AL PROIECTULUI
TRECEA TREIA ÎNTÂLNIRE
TRANSNAȚIONALĂ A 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 discutat
starea și următorii pași ai proiectului, începând cu o trecere în revistă a
proiectului si a tuturor activităților care erau deja in desfășurare până acum,
prezentare susținuta de către SGS

Următorul subiect din agendă a fost evaluarea programului de formare care a
fost ﬁnalizat de toți partenerii și care va urma un proces de veriﬁcare
încrucișată pentru a se asigura că nu există teme dublate. De asemenea, după
această evaluare ﬁnală, ﬁecare țară va traduce în limba locală cele 6 module
care vor ﬁ însoțite de un ghid didactic pentru instructori (în curs de dezvoltare).
CRES a prezentat platforma digitală TRECE MOOC care a fost disponibilă
pentru testare în detaliu de către toți partenerii. Rezultatele testării și pașii ce
urmează a ﬁ făcuți mai departe pentru ca procesul de învățare să ﬁe cât mai
ușor și cât mai intuitiv posibil, au fost discutate într-o întâlnire separată.
ENERO, ﬁind responsabil pentru planul de diseminare și comunicare, a
prezentat obiectivele de implementare și acțiunile viitoare, rezultatele în social
media, materiale de prezentare (digitale și tipărite), colaborări cu mass-media
specializate și buletine informative. Unul dintre elementele discutate a fost
broșura proiectului care a fost transferată într-o versiune digitală, acum
disponibilă
pentru
descărcare
în
toate
limbile
consorțiului
la
http://trece.eu/trece-brochure.

AȘTEPTĂM DEJA CU NERĂBDARE URMĂTOARELE ÎNTÂLNIRI CARE AR
TREBUI SĂ AIBĂ CA SUBIECT PRINCIPAL PRIMELOR TESTĂRI EXTERNE ALE
PLATFORMEI MOOC DE INSTRUIRE TRECE.

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
ROMANIA: ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI APARATELE ȘI ECHIPAMENTELE DE UZ
CASNIC!
Administrația Fondului Român pentru Mediu-AFM a anunțat lansarea în
decembrie 2020 a noii ediții a programului național „Rabla pentru
electrocasnice”, un concept care presupune înlocuirea echipamentelor casnice
uzate cu altele mai eﬁciente din punct de vedere energetic. Programul oferă
avantaje celor care decid să își modernizeze aparatele electrocasnice și este
beneﬁc și pentru mediul înconjurător. Există 75 milioane RON (cca 15 mil Euro)
în buget pentru voucherele cu valori cuprinse între 200 și 500 lei, în funcție de
tipul de aparat cumpărat (1 Euro = c.a. 4,95 Ron).

Înscrierea în program este simplă pentru orice utilizator de internet: persoanele
care doresc să beneﬁcieze de reduceri trebuie să acceseze aplicația electronică
de pe site-ul AFM și să urmeze pașii, completându-și cu atenție datele. După
completarea formularelor, cumpărătorul merge direct la comerciant și
achiziționează echipamentul dorit, pe baza voucherului electronic primit.
Valoarea voucherului este dedusă din valoarea ﬁnală a facturii, iar echipamentul
vechi este predat la livrarea celui nou. Tichetele pot ﬁ utilizate numai pentru
același tip de aparat, ceea ce înseamnă că, dacă cineva primește un tichet
pentru un frigider vechi, acesta poate ﬁ utilizat doar pentru a cumpăra un
frigider nou (nu un aspirator sau un laptop). De asemenea, noile aparate trebuie
să respecte anumite speciﬁcații în ceea ce privește calitatea și să aibă un rating
minim de eﬁciență energetică A sau, în unele cazuri, A ++. Se pot achiziționa
mai multe produse cu tichete de reducere, dar numai un singur produs din
ﬁecare categorie pe client si doar un maximum 50% din valoarea noilor
echipamente pot ﬁ ﬁnanțate prin tichete.
Programul a fost implementat în 3 etape, ﬁecare etapă pentru un set de
aparate / echipamente. Primele două etape deschise au avut cate un buget de
30 mil Ron ﬁecare (aproximativ 5 Mil euro), buget care a fost alocat complet în
mai puțin de 90 de minute (prima etapă) și mai puțin 35 de minute (a doua
etapă).
În 2019, programul „Rabla pentru electrocasnice” a beneﬁciat de un buget de
40 de milioane de lei, pe baza căruia românii au avut ocazia să cumpere un
produs nou, mai eﬁcient – de la mașini de spălat sau mașini de spălat vase la
aparate de aer condiționat sau frigidere / congelatoare și televizoare etc. Datele
oﬁciale ale acestui program arată că acum 2 ani au fost aprobate 49.118 cereri
pentru 89.193 vouchere și peste 60.000 de echipamente vechi / folosite /
ineﬁciente au fost scoase din funcțiune.

CEB ȘI SECTORUL 6 DIN BUCUREȘTI CONVIN ASUPRA UNUI ÎMPRUMUT
DE 21 MILIOANE EUR
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) și sectorul 6 al municipiului
București, România au convenit în decembrie 2020 un împrumut de 21 milioane
EUR pentru a sprijini îmbunătățirea eﬁcienței energetice a clădirilor de
învățământ rezidențial și public, construirea de noi unități de locuințe sociale și
facilități de asistență socială îmbunătățite pentru grupurile vulnerabile.
Finanțarea BDCE va contribui la:

Amenajarea a peste 100 de clădiri rezidențiale multi-familiale și
treisprezece școli de stat și clădiri de grădiniță.

Construirea și modernizarea a opt grădinițe si unitati after-school la
standardele

„clădiri

cu

energie

aproape

zero”.

Construirea a 246 de locuințe sociale, eﬁciente din punct de vedere
energetic.
Funcționarea unei bănci de alimente și a unei cantine sociale pentru
grupurile vulnerabile care trăiesc în sectorul 6, cum ar ﬁ persoanele în
vârstă, mamele singure cu copii, etnici romi și șomeri sau persoanele cu
dizabilități.

SLOVENIA – LEAG: PACHETUL „FIT FOR 55” PENTRU O TRANZIȚIE
SOCIALĂ CORECT
Comisia UE a prezentat pachetul de masuri „Fit for 55” la 14 iulie 2021, pachet
ce se referă la obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% stabilit de UE
pentru 2030. Pachetul propus vizează alinierea legislației UE privind clima și
energia în conformitate cu Obiectivul 2030. Pachetul de propuneri urmărește să
ofere un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul
climei, care să ﬁe echitabil și just din punct de vedere social, să mențină și să
consolideze inovația și competitivitatea industriei UE, asigurând în același timp
condiții de concurență echitabile față de operatorii economici din țările terțe,
motivat de poziția UE ca lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.
În timp ce pe termen mediu și lung, beneﬁciile politicilor UE în domeniul climei
depășesc în mod clar costurile acestei tranziții, politicile climatice riscă să pună
o presiune suplimentară pe termen scurt asupra gospodăriilor vulnerabile,
microîntreprinderilor și utilizatorilor de transport. Prin urmare, proiectarea
politicilor din pachetul de astăzi distribuie costurile abordării și adaptării la
schimbările climatice.
În plus, instrumentele de stabilire a prețurilor carbonului sporesc venituri care
pot ﬁ reinvestite pentru a stimula inovația, creșterea economică și investițiile în
tehnologii curate. Se propune un nou Fond Social pentru Climă pentru a oferi
ﬁnanțare dedicată statelor membre pentru a ajuta cetățenii să ﬁnanțeze investiții
în eﬁciență energetică, noi sisteme de încălzire și răcire și o mobilitate mai
curată. Fondul social pentru climă va ﬁ ﬁnanțat de la bugetul UE, utilizând o
sumă echivalentă cu 25% din veniturile preconizate din comercializarea
emisiilor pentru combustibilii pentru construcții și transportul rutier. Fondul va

furniza ﬁnanțare de 72,2 miliarde EUR statelor membre, pentru perioada
2025-2032, pe baza unei modiﬁcări speciﬁce a cadrului ﬁnanciar multianual.
Potrivit intenției de a atrage fonduri echivalente proprii ale statelor membre,
Fondul va mobiliza 144,4 miliarde EUR pentru o tranziție echitabilă din punct de
vedere social.
Beneﬁciile de a acționa acum pentru a proteja oamenii și planeta sunt clare: aer
mai curat, orașe mai răcoroase și mai verzi, cetățeni mai sănătoși, consum de
energie și facturi mai mici, locuri de muncă europene, tehnologii și oportunități
industriale, mai mult spațiu pentru natură și o planetă mai sănătoasă pentru
generațiile viitoare. Provocarea din centrul tranziției verzi a Europei este de a se
asigura că beneﬁciile și oportunitățile care vin cu aceasta sunt disponibile
tuturor, cât mai repede și cât mai corect posibil. Prin utilizarea diferitelor
instrumente politice disponibile la nivelul UE, ne putem asigura că ritmul
schimbării este suﬁcient, dar nu excesiv de perturbator.
Sursă: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ﬁt-for-55/

Măsuri propuse pentru reducerea sărăciei energetice în timpul COVID-19

Cu sprijinul a nouă alte organizații, Asociația Focus din Slovenia a trimis un apel
guvernului Republicii Slovenia pentru a gestiona creșterea sărăciei energetice
din cauza epidemiei Covid-19 prin măsuri “anti-corona”.
Șomajul datorat COVID-19, școala și munca de acasă a crescut consumul de
energie și, în consecință, riscul sărăciei energetice.
Măsurile propuse în apelul către guvern sunt următoarele:
1. Să interzică deconectarea de la electricitate și gaze pe durata pandemiei.
Multe țări din Europa au adoptat o măsură care interzice întreruperile de
alimentare în contextul COVID-19. Prin urmare, se propune un acord
similar pentru Slovenia, deoarece ar oferi grupurilor vulnerabile o
siguranță mai mare.
2. Finanțare pentru pentru plata unor costuri cu energia crescute, de cel
puțin 100 EUR. Finanțarea ar trebui să ﬁe asigurată cel puțin pentru
gospodăriile care primesc asistență socială sau alocație de securitate.
Ideal ar ﬁ ca toți cei care depășesc și cu puțin pragul limita pentru sprijin
social să ﬁe, de asemenea, eligibili pentru sprijin pentru costuri cu energia
mai mari, deoarece aceștia sunt adesea într-o situație grea sau chiar nu
pot plăti costurile cu energia.
3. Rambursarea datoriilor către furnizorii de energie. Grupul de semnatari
solicită guvernului să ramburseze datoria către furnizorii de energie dacă

acumularea datoriei cu costurile energiei a avut loc din cauza șomajului
clienților sau a unei reduceri semniﬁcative a veniturilor sale în timpul
Covid-19. Dacă acest lucru nu este posibil, guvernul ar trebui cel puțin să
introducă dreptul de a amâna plata costurilor cu energia.

4. Să interzică deconectarea iarna. Grupul solicită guvernului, pe lângă
măsurile menționate mai sus pentru a reduce creșterea sărăciei
energetice din cauza epidemiei Covid-19, să legifereze interzicerea
deconectării de la energie între 1 octombrie și 31 martie în timpul
sezonului de încălzire, masuri similare ﬁind implementate in multe alte țări
din Europa.
Măsurile anti-corona propuse pentru contracara creșterea sărăciei energetice
ar atenua situația materială a gospodăriilor vulnerabile. Agenția Locală pentru
Energie din Gorenjska (LEAG) susține si ea aceste propuneri.

BULGARIA: POWERPOOR – ABILITAREA CETĂȚENILOR SĂRACI DIN
PUNCT DE VEDERE ENERGETIC PRIN INIȚIATIVE ENERGETICE COMUNE
Sărăcia energetică este o problemă larg răspândită în Bulgaria, în majoritatea
regiunilor și în diferite grupuri demograﬁce. Conform statisticilor din 2018,
33,7% din gospodării nu au putut să-și păstreze locuințele suﬁcient de încălzite,
în timp ce media UE corespunzătoare este de 7,3%, iar 30,1% au avut facturi
de utilități restante, în timp ce media UE respectivă este de 6,6%. Instrumentele
naționale de politică pentru combaterea sărăciei energetice sunt implementate
la nivel local de către municipalități și se concentrează în principal pe măsuri
ﬁnanciare legate de utilizarea tarifului social pentru electricitate.

În septembrie 2020, a început implementarea unui proiect Horizon 2020 de 3
ani numit “POWERPOOR” având SOFENA ca partener de proiect. Proiectul
vizează reducerea sărăciei energetice, deschizând calea în sprijinirea
cetățenilor săraci din punct de vedere energetic pentru implementarea
intervențiilor de eﬁciență energetică și participarea la inițiative energetice
comune, prin dezvoltarea de programe de sprijin și instrumente bazate pe
tehnologia informației și comunicării.
Bulgaria este una dintre țările pilot din cadrul acestui proiect, proiect ce are
ambițiosul obiectiv de a crește gradul de conștientizare prin instruirea, în mai
multe cicluri, a cel puțin 145 de susținători și mentori “energetici”. Aceștia
trebuie să ofere sprijin cetățenilor săraci din punct de vedere energetic, pentru a
îi ajuta să își înțeleagă mai bine consumul de energie, să implementeze
intervenții de eﬁciență energetică și de a-i informa despre comunitățile
energetice. De asemenea, vor oferi consultări online prin intermediul biroului de
asistență și vor efectua peste 800 de vizite la domiciliu în gospodăriile în
sărăcie energetică.

În iunie și iulie 2021 au avut loc două cursuri de instruire a peste 80 de
susținători și mentori, iar în luna următoare sunt organizate încă două cursuri
de instruire în țară.

Birouri locale de combatere a sărăciei energetice vor ﬁ înﬁințate în orașul Soﬁa
și în orașul Plovdiv pentru furnizarea și difuzarea de informații către cetățenii
săraci din punct de vedere energetic cu privire la instalarea surselor de energie
regenerabilă, pentru încurajarea comportamentului, practicilor și obiceiurilor
mai eﬁciente energetic.
Ca urmare a activităților proiectului, în următorii ani, peste 200 de mii de
cetățeni vor ﬁ implicați în proiect, peste 80 de mii de gospodării își vor schimba
comportamentul de consum, dintre care cel puțin 30 de mii sărace din punct de
vedere energetic și cel puțin 3000 de gospodării vor ﬁ incluse în programe de
atenuare a sărăciei energetice în Bulgaria.
Pentru mai multe informatii: http://www.powerpoor.eu/
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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

