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A patra și ultima întâlnire transnațională a proiectului
TRECE

Pe 15 decembrie 2021 a avut ultima întâlnire a partenerilor Proiectului
TRECE Instruire pentru abilitarea consumatorilor de energie (Training for
Energy Consumers Empowerment).
Proiectul, dezvoltat în cadrul programului ERASMUS + al Uniunii Europene,
și-a îndeplinit obiectivele până în decembrie 2021, iar rezultatul său principal
(cursul de pe platforma de instruire on line Moodle) va fi disponibila începând
cu 2022, gratuit pe site-ul TRECE(www.trece.eu).

Intâlnirea, care a avut loc online din cauza restricțiilor de călătorie, a debutat cu
o trecere în revistă a proiectului si a tuturor activităților care au fost deja
desfășurate până în prezent (prezentare făcută de coordonatoarea proiectului)
urmată de discuții despre stadiul și ultimele activități ale proiectului.

Apoi, ﬁecare reprezentant al țărilor partenere din consorțiu a prezentat pe scurt
rezultatele și feedback-ul de la evenimentele pe care le-a organizat local, si
anume o întâlnire naționala de informare asupra proiectului și o întâlnire pilot de
testare a cursului on line.
Aceste evenimente au avut loc în ﬁecare dintre țările consorțiului, astfel încât
informațiile despre proiectul TRECE să poată ﬁ diseminate în cadrul grupurilor
țintă și, de asemenea, să se obțină un reacții și sugestii cu privire la funcționalitatea
platformei de instruire, conținutul, organizarea și aspectul general al acesteia.
Toate contribuțiile furnizate de ﬁecare țară vor ﬁ integrate în timpul rămas până
când platforma devine publică, astfel încât rezultatul să ﬁe un succes.
Platforma în sine a fost unul dintre subiectele principale ale celei de-a 4-a
întâlniri transnaționale. Cu aceasta ocazie au fost prezentate ultimele modiﬁcări
implementate de către partenerul CRES, Grecia și au fost trecuți în revistă pașii
ﬁnali în ceea ce privește graﬁca și elemente de securitate (mai multe informații
despre platformă găsiți mai jos).
Următorul subiect de discuție a fost Conferința Europeană TRECE, care va ﬁ
organizată de partenerul CRES pe 21 decembrie 2021, cu accent pe
diseminarea proiectului la nivel european și pe crearea de legături cu părțile
interesate care pot beneﬁcia de implementarea rezultatelor acestuia. (mai multe
informații despre Conferință găsiți vezi mai jos)
Partenerul român ENERO, ﬁind responsabil de planul de diseminare și
comunicare, a încheiat întâlnirea cu o prezentare a stadiului de implementare și
a acțiunilor ﬁnale ce urmează a ﬁ întreprinse, în ceea ce privește comunicarea
in social media, colaborările cu mediile de specialitate și alte activități de
diseminare.

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 http://trece.eu
Acest proiect a fost ﬁnanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație

reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute
în ea.

Platforma Moodle TRECE, un instrument de
abilitare a consumatorilor vulnerabili de
energie
Unul dintre principalele rezultate ale proiectului TRECE este programul de instruire:
Abilitarea consumatorilor de energie și schimbarea comportamentală, menit să ﬁe
oferit agenților sociali, ONG-urilor și municipalităților pentru a-și îmbunătăți
cunoștințele și a aborda astfel mai eﬁcient problemele persoanelor aﬂate în risc de
sărăcie energetică.
Programul de instruire TRECE este încorporat într-un curs masiv on-line deschis,
conceput pentru a ﬁ atractiv, simplu, ușor de utilizat pentru utilizatorii de orice
vârstă și regiune. Instrumentul poate ﬁ utilizat on-line, pe computerele personale
și dispozitivele mobile (tablete, smartphone-uri).
Platforma are următoarele secțiuni principale:

Modulele de instruire (cursul)
Instrumentele de autoevaluare
Un forum pentru a discuta posibile abordări privind lupta cu sărăcia
energetică
Cursul în sine este structurat în 6 module, totalizând 45 de ore:

Măsuri de economisire a energiei și modul de interpretare a consumului de
energie
Aparate si echipamente eﬁciente energetic
Furnizorii de energie și facturarea
Instrumente și soluții TIC pentru eﬁciența energetică în gospodărie Surse de
energie regenerabilă și schimbările climatice
Subvenții pentru persoanele în situație de sărăcie energetică – modele
ﬁnanciare în ﬁecare țară parteneră a proiectului
Cursul a trecut cu succes de faza de testare pilot în care agenții sociali și experții
din ﬁecare țară au evaluat modul de lucru și conținutul platformei de instruire.
Cursul în engleză, bulgară, spaniolă, slovenă, română și greacă va ﬁ
accesibil pe site-ul proiectului https://trece.eu/.

Conferința Europeană TRECE
Partenerul CRES a organizat un eveniment european cu tematica sărăcia
energetică intitulat „Sărăcia energetică în UE: "starea curentă, politicile,
abilitarea și responsabilizarea consumatorilor”. Evenimentul a avut loc
marți, 21 decembrie 2021, online, din cauza restricțiilor de siguranță cauzate
de Covid-19, si a durat o jumătate de zi ﬁind împărțit în 3 sesiuni principale:

1. Starea și politicile de sărăcie energetică în UE și în țările consorțiului
(Bulgaria, Grecia, Slovenia, Spania, România).
2. Prezentarea unor situații concrete, experiențe și soluții practice de
combatere a sărăciei energetice
3. Proiecte din programele europene de studii și cercetare dedicate
sărăciei energetice, inclusiv prezentarea platformei de instruire TRECE

In debutul evenimentului, președintele CRES Dr. L. Pyrgiotis a salutat
participanții si a subliniat importanța unor evenimente de acest fel, întrucât
sărăcia energetică este o problemă crucială în UE. Dr Ch. Malamatenios
(directorul Departamentului de instruire al CRES) a oferit un preambul de
prezentare a evenimentului, iar doamna D. Ntoulia, președintele Collaborative
TerraNet a salutat ideea organizării acestui eveniment, si a salutat sinergia ce
se pot crea cu activitățile desfășurate de rețeaua de cooperative pe care o
reprezintă.

Prima sesiune a început cu o prezentare generală a situației și politicilor UE în
materie de sărăcie energetică. După această imagine de ansamblu, experții din
ﬁecare țară parteneră proiectului TRECE au oferit informații utile și actuale
privind dimensiunea sărăciei energetice în țara lor, precum și privind măsurile
existente și politicile implementate pentru abordarea problemei. Această
sesiune a oferit participanților ocazia de a observa diﬁcultățile comune cu
care se confruntă UE în general și țările partenere la proiect, precum și
diferențele de abordare a serviciilor și mecanismelor sociale.

În cadrul celei de-a doua sesiuni, au avut cuvântul reprezentanții unor
organizații europene sau naționale, grupurilor sociale, ONG-urilor,
cooperativelor și altor entități relevante care lucrează cu persoanele aﬂate în
sărăcia energetică, propun soluții practice sau folosesc mecanismele și
programele existente pentru a face față problemei sărăciei energetice.

În ultima sesiune, au fost prezentate de către experți implicați direct, mai multe
proiecte europene ce abordează combaterea sărăciei energetice, cu scopul
de a disemina rezultatele acestora, instrumentele și mecanismele
inovatoare găsite.

La eveniment au participat 70 de persoane (inclusiv cei 22 de vorbitori).
Participanții au fost din peste 10 țări europene și dintr-o varietate de
organizații și părți interesate relevante: municipalități, ONG-uri, funcționari
sociali, companii și consultanți în energie, universități, institute de cercetare,
institute de formare, asociații de proprietari, ﬁrme de construcții, autorități
centrale, consumatori și alte rețele sociale.

Următoarea pe listă a fost evaluarea programului de formare care a fost ﬁnalizată
de toți partenerii și va urma un proces de veriﬁcare încrucișată pentru a se
asigura că nu există subiecte care se suprapun. În plus, după această evaluare
ﬁnală, ﬁecare țară va traduce în limba locală ﬁecare dintre cele 6

module care vor ﬁ însoțite de un ghid didactic pentru tutori (în prezent în
dezvoltare).
CRES a prezentat platforma digitală TRECE MOOC care a fost disponibilă
pentru a ﬁ testată în detaliu de către toți partenerii. Rezultatele testelor și pașii
de urmărire au fost abordate într-o întâlnire separată pentru a face procesul de
învățare cât mai ușor și intuitiv posibil.
ENERO, responsabil cu planul de diseminare și comunicare, a prezentat
celor interesați obiectivele implementării și acțiunile viitoare, rezultatele pe
rețelele de socializare, materialele de prezentare (digitale și tipărite), colaborări
cu mass-media de specialitate și newslettere. Unul dintre punctele de discuție a
fost buletinul informativ al proiectului care a fost schimbat într-o versiune mai
conformă cu mediul digital și este acum disponibil pentru descărcare în toate
limbile consorțiului http://trece.eu/trece-brochure/

TRECE MEETING
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constituie o aprobare a conținutului, care reﬂectă exclusiv opiniile
autorilor, iar Comisia nu poate ﬁ făcută responsabilă pentru nicio
utilizare care poate ﬁ făcută a informațiilor conținute în aceasta.

Proiecte europene în derulare
privind sărăcia energetică 📈💡

👉 ENGAGER

The ENGAGER 2017-2021 COST Action dezvoltă și consolidează o comunitate
europeană cu reprezentanți ai tuturor părților interesate relevante (instituții ale
UE, activiști sociali, experți/mediul academic, mediul de afaceri).care în cadrul unei
platforme active de dialog abordează tematica combaterii sărăciei energetice. In
echipa de coordonare a proiectului fac parte și experți români de la
Universitatea Babes-Bolyai.
Proiectul are ca scop deﬁnirea și propunerea unor schimbări conceptuale în
investigarea și soluționarea sărăciei energetice la nivelul gospodăriilor din
Europa. ENGAGER caută răspuns la trei probleme interdependente ale acestei
provocări majore în societate:
Cum poate ﬁ înțeleasă și eradicată sărăcia energetică prin cercetare și
politici multidimensionale?
Care sunt complexități le conceptuale și metodologice care stau la
baza sărăciei energetice?
Care este cea mai bună modalitate de a depăși cunoștințele limitate
despre sărăcia energetică în Europa?

👉 SocialWatt Analyzer

Analizorul SocialWatt Analyzer este o metodologie de evaluare dezvoltată
în acest proiect, un instrument bazat pe date colectate prin TIC care ajută
furnizorii de energie să identiﬁce în mod eﬁcient gospodăriile sărace energetice.
Metodologia este concepută astfel încât nu cere din partea consumatorului
expertiză / abilități tehnice speciﬁce, nici resurse deosebite (ﬁnanciare, umane).
Metodologia SocialWatt permite companiilor de utilități să importe date despre
clienți, inclusiv informații despre facturile la energie, consumul de energie și
caracteristicile gospodăriei. Parametrii încorporați în conﬁgurația metodologiei,
odată cu ajustați corespunzător, permit companiilor să realizeze automat o
segmentare a categoriilor de consumatori clienților și să identiﬁce gospodăriile
sărace energetice, folosind diferite deﬁniții și ipoteze ale sărăciei energetice.
Consorțiul de proiect include și parteneri din România, Grecia și Spania.

👉SocialRES

Proiectul își propune să înlăture lacunele de cercetare non-tehnologică care
împiedică adoptarea pe scară largă a modelelor de afaceri și servicii de inovare
socială în sectorul energetic european. Prin cercetare se pun bazele unei mai
bune înțelegeri a factorilor socio-economici, socio-culturali, socio-politici și de gen
care inﬂuențează comportamentul consumatorilor în sistemul energetic.
În plus, se încurajează dezvoltarea de noi modele de cooperare în rândul actorilor
cheie în cadrul unei “democratizări a energiei”: cooperative de

consumatori și prosumatori, agregatori de energie și platforme de finanțare
participativă. În cadrul unei comunități de energie, consumatorii vulnerabili sunt
identificați și ajutați.

👉 STEP |

Solutions to Tackle Energy Poverty

Soluții pentru Abordarea Sărăciei Energetice (STEP) este un proiect de
dezvoltare a unui model simplu, inovator și replicabil de măsuri pentru combaterea
sărăciei energetice. Proiectul acoperă unele dintre țările cu rate mari de sărăcie
energetică din Europa.
Printre rezultatele proiectului se aﬂă: un set de Recomandări de Politici, un set
cu “Cele mai bune practici” și un curs de instruire Moodle.
În Bulgaria, STEP abordează sărăcia energetică și în rândul comunității de romi.

👉EmpowerMed

Ținând cont de rolul dinamic pe care îl joacă femeile într-o economie, proiectul
EmpowerMed (Empowering women to take action against energy poverty
in the Mediterranean) abordează sărăcia energetică și îmbunătățirea sănătății

oamenilor din zonele de coastă din țările mediteraneene, cu focus particular pe
implicarea femeilor.
Proiectul urmărește să-și atingă obiectivele prin:
Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la sărăcia
energetică și mijloacele de atenuare a acesteia, cu accent pe speciﬁcul
zonelor de coastă, aspectele de gen și sănătate.
Implementarea de soluții practice adaptate pentru instruirea gospodăriilor
afectate de sărăcia energetică.
Formularea de recomandări de politici locale, naționale și europene și
promovarea unor soluții noi pentru combaterea sărăciei energetice.

👉 ElectraEnergy |

Cooperative de consumatori de energie –
un mecanism inovator pentru a face față și sărăciei energetice

ELECTRA Energyeste o cooperativă socială cu statut legal, fondată în 2016 și
cu sediul în Atena, Grecia. Scopul său este de a sprijini tranziția către un sistem
energetic descentralizat, eﬁcient și durabil, care să pună cetățenii și comunitățile
locale în centrul său.
Cooperativa cuprinde reprezentanți ai:

Cetăţenilor şi comunităţilor locale
Municipalităților
Instituțiilor academice
Organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și
internaționale.

Activitățile Cooperativei Energetice Electra sunt:

1. Cercetare privind dezvoltarea energetică comunitară, ﬁnanțare,
guvernare, acceptare socială, sărăcia energetică
2. Dezvoltare de proiecte: planiﬁcare și modele de afaceri, consultanță,
management ﬁnanciar, management de proiect
3. Consolidarea capacităților: proiectarea și implementarea activităților
comunitare de educație energetică și ateliere de dezvoltare a capacităților
4. Activism prin monitorizarea și consolidarea politicilor, reglementărilor și
strategiilor comunitare în domeniul energiei

Gestionarea consumurilor în comunități poate fi un model și pentru reducerea
sărăciei energetice. Mai multe informații: info@electraenergy.coop.

Știați...?

👇

✏️ O
lege
recentă
pentru
protecția
consumatorilor vulnerabili în România
Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind măsurile de protecție socială
a consumatorilor vulnerabili de energie se aplică deja de la 1 noiembrie
2021.
Legea prevede definiții pentru:
Consumatorul vulnerabil de energie, - persoana singură/familia care,
din motive de sănătate, vârstă, venituri insuﬁciente sau izolare față de
sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii
suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.
Sărăcia energetică - imposibilitatea consumatorului vulnerabil, deﬁnit
anterior, de acoperire a nevoilor energetice minimale, și anume: consumul
minim de energie al persoanei singure/unei familii pentru iluminat, răcirea
și încălzirea optimă a locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea
apei calde în locuință, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun
utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru
susținerea vieții ori pentru ameliorarea sănătății persoanelor

Legea se adresează familiei sau persoanei singure care nu deține alte
proprietăți sau bunuri semnificative și care obține un venit mediu net lunar de:
pana la aprox. 280 Euro / persoana in cazul familiei si
pana la aprox. 410 Euro, în cazul persoanei singure.

Noua lege privind consumatorul vulnerabil este, din nou,
mai mult un ajutor financiar pentru încălzirea casei în
sezonul rece decât o lege care să îi creeze condiții
consumatorului vulnerabil să iasă din sărăcia energetică:
Indicatorii de măsurare a sărăciei energetice se bazează exclusiv pe
venitul gospodăriei
Măsurile de protecție a clienților vulnerabili ignoră complet măsurile
nefinanciare sau creșterea eficienței energetice (de exemplu, înlocuirea
cazanelor sau sobelor ineficiente).
Identificarea persoanelor cu venituri mici se bazează pe declarații pe
propria răspundere

Circuitul vicios “ajutor ﬁnanciar direct:
Sărăcie energetică” ar trebui întrerupt prin abilitarea clientului vulnerabil să iasă
din paradigma vulnerabilității energetice. Eﬁciența energiei este un pilon care
încă lipsește în abordarea românească privind atenuarea sărăciei energetice.
Sărăcia energetică înseamnă mai mult decât lipsa resurselor ﬁnanciare (facturi
mari-venituri
mici).
Există, de asemenea, o sărăcie de cunoștințe cu privire la aspecte legate de
energie

Eficiența energetică
Capacitatea de comunicare și informare prin internet,
Utilizarea echipamentelor și instrumentelor TIC
Ar trebui explorate mecanisme financiare și manageriale inovatoare. Un
exemplu ar fi comunitatea de consumatori/prosumatori, unde consumatorii
vulnerabili pot fi identificați și ajutați.

Pentru mai multe informații despre proiectul TRECE, vă rugăm să
contactați liderul de proiect SGS la mercedes.rodriguez@sgs.com

sau să vizitați site-ul web al proiectului https://trece.eu
Acest proiect a fost ﬁnanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicație reﬂectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu
poate ﬁ făcută responsabilă pentru nici o folosire care ar putea ﬁ
făcută cu informațiile conținute în ea.
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