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NEWSLETTER #2 – Februarie 2021
CE ESTE NOU?

Aflați  ce s-a realizat până acum și descoperiți noile oportunități pentru IMM-uri și 
profesioniști.

FOCUS

Începutul Anului 2021 a fost o perioadă aglomerată pentru SMEmPower Efficiency. În ciuda pandemiei, care 
ne-a afectat, din nefericire, pe toți, am continuat să lucrăm din greu pentru a avansa și a lansa prima ediție a 
cursului de formare SMEmPower, în aproape toate cele opt țări participante.  
Cursul de instruire a fost adaptat de la modul de predare față în față la modul online, acest lucru dovedindu-se a fi 
în avantajul cursanților, deoarece a permis participarea unui număr mai mare de persoane și a oferit o flexibilitate 
ridicată. Astfel, bariera întâlnită a fost transformată într-o nouă oportunitate! Mai jos găsiți o scurtă prezentare a 
cursurilor din fiecare țară și mai multe detalii despre modul de înscriere la a doua și a treia ediție a cursului, care vor 
avea loc în acest an, respectiv anul viitor.
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NOUTATEA SMEmPower #1 - Știați că IMM-urile reprezintă 99% din companiile din UE și 
reprezintă aproximativ 13% din consumul global final de energie?
Cu toate astea, prea puține IMM-uri consideră că eficiența energetică este o prioritate pentru 
economiile de energie.
Noua lucrare publicată  “Soluții de Eficiență Energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii”,  
scrisă împreună cu proiectele surori  SPEEDIER, E2DRIVER și innoveas, descrie programele 
inovatoare, concepute în cadrul celor patru proiecte H2020 pentru a încuraja IMM-urile să 
efectueze audituri energetice și să pună în aplicare măsurile de eficiență energetică recomandate.  
Găsiți articolul publicat aici  👇👇https://lnkd.in/efnac-B sau în secțiunea NOUTĂȚI.

NOUTATEA SMEmPower #2  - S-a lansat prima ediție a programului de Educație și Formare 
(E&T). Aflați mai multe detalii despre cursurile din cele 8 țări partenere în secțiunea FOCUS de 
mai jos.

NOUTATEA SMEmPower #3  - A fost publicat manualul de instruire și structura programului 
Educație și Formare (E&T). Structura programului este un raport care prezintă programul E&T, 
descrie întregul conțiunut al acestuia și modul de implementare.  Manualul de instruire este un 
raport detaliat care prezintă unitățile de învățare și conținutul acestora. Manualul de instruire va fi 
actualizat continuu, în funcție de feedback-ul obținut de la participanți și lectori.

NOUTATE SMEmPower #4 - Lansarea instrumentelor de Analiză energetică a început cu 
instrumentul de Monitoring & Targeting (M&T), un raport care prezintă instrumentul online, în 
curs de dezvoltare în cadrul proiectului. Instrumentul online va permite IMM-urilor să efectueze 
analize energetice și să-și crească eficiența energetică prin implementări eficiente, măsurate și 
verificate.

NOUTATE SMEmPower #5 - Au început acțiunile practice la întreprinderile pilot. Locațiile 
pilot selectate din cele opt țări participante le permit cursanților să pună în practică cunoștințele 
acumulate la curs, folosind instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului pentru a efectua analize 
energetice preliminare și pentru a propune măsuri specifice de reducere a energiei pentru fiecare 
caz pilot. Aflați mai multe în raportul  Selectarea cazurilor pilot (Pilot Site Selection).

#1

#2

#3

#1 and 5 #2 and 3

#4

#5

#4

soluții de 
eficiență 
energetică

educație
și formare

instrumente
energetice

https://smempower.com/
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CIPRU  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας» 

» Perioada: Ianuarie 2021 / Martie 2021
» Număr de participanți:  29

» Cursul de formare: Cyprus Employers & Industrialists Federation - OEB, în colaborare cu 
Universitatea din Cipru, a organizat cursul postuniversitar gratuit pentru formarea managerilor 
energetici începând din 20 ianuarie 2021. Toate lecțiile au fost ținute online, o dată pe săptămână, 
până la sfârșitul lunii martie 2021. La acest curs s-au înscris și au participat în total 29 de persone. 
Cursul postuniversitar „Manageri energetici” se adresează persoanelor responsabile de eficiența 
energetică din cadrul afacerilor lor, autorităților locale sau altor organisme și organizații, fără a 
avea neapărat calificări academice. Acest curs combină lecții teoretice, exerciții, lucrul individual 
și instruirea practică, avand o durată totală de 44 de ore. Participarea la curs are un credit total 
de 5 ECTS (nivel 5 EQF). Acordarea certificatului necesită participarea, prezentarea lucrărilor și 
promovarea unui examen scris. 

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: 15 IMM-uri au fost implicate în această ediție a 
cursului de formare. Trei activeaza în sectorul producție (Fabricarea băuturilor, Fabricarea pro-
duselor alimentare și fabricarea altor produse minerale nemetalice), trei în sectorul comerț, două 
în sectorul hotelier, iar restul în sectoarele Activități profesionale, științifice și tehnice, alimentare 
cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de remediere, administrație publică, alte 
activități de servicii, construcții și activități imobiliare.

» Date de contact: 
Mr. Panayiotis Kastanias, Energy Officer of Energy and Environment Department of Cyprus 
Employers and Industrialists Federation (OEB), pkastanias@oeb.org.cy.
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POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

GRECIA
‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς 
διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

» Perioada:  Februarie 2021 / Aprilie 2021
» Număr de participanți: 45

» Cursul de formare:  Cursurile de formare, cât și activitățiile practice desfășurate în colaborare 
cu IMM-urile din Grecia sunt în desfășurare în prezent. Lansată în data de 20 februarie, prima ediție 
a cursului s-a desfășurat exclusiv online și se va încheia în luna aprilie 2021. Această primă ediție a 
programului de formare este certificată de Canter for Education and Lifelong Learning din cadrul 
Universității Aristotel din Salonic cu 5 credite ECTS. Programul de instruire a fost promovat pe 
mai multe site-uri web locale, obținând o atenție deosebită în rândul profesioniștilor din domeniul 
energiei și al studenților. În final, au fost aleși 45 de cursanți. Experiența profesională, studiile și 
notele lor au fost utilizate ca și criterii de selecție. Cei care nu au fost selectați, au fost rugați să aplice 
pentru edițiile următoare. Înscrierile sunt deschise pentru pasionații de eficiență energetică, iar 
manualul de instruire este disponibil pe portalul SMEmPower pentru toate persoanele interesate.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: În prima ediție a cursurilor de formare, s-au implicat 
5 IMM-uri, oferind datele necesare pentru a fi utilizate în cadrul activitățiilor practice. Se vor formula 
studii de caz specifice privind îmbunătățirea eficienței energetice pentru fiecare caz pilot. IMM-
urile implicate sunt active în diferite domenii economice, de la producție, la furnizori de servicii și 
dispersate geografic în întreaga țară. Astfel, o varietate de studii de caz vor fi disponibile.

» Date de contact:
Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), smempower.greece@gmail.com
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ITALIA
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

GERMANIA
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU)

» Perioada: Februarie 2021 / April 2021
» Număr de participanți: cel puțin 28 (înregistrarea este încă deschisă la momentul redactării 
acestui newsletter)

» Cursul de formare: Cursul de educație și instruire online oferă o introducere ușor de înțeles 
în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei. Acesta este conceput pentru a 
sprijini întreprinderile mici și mijlocii în implementarea măsurilor de eficiență energetică. Partici-
panții vor afla despre diferite măsuri de optimizare și despre opțiunile de finanțare existente. Ast-
fel, vor obține o perspectivă asupra posibilităților de finanțare din Germania și vor fi, de aseme-
nea, capabili să pregătească audituri energetice.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: Cursanții vor analiza cum au reușit IMM-urile 
din diferite sectoare de activitate să realizeze economii semnificative de energie.

» Date de contact: 
adelphi research GmbH (adelphi), schneller@adelphi.de

» Perioada: Decembrie 2020/ Februarie2021
» Număr de participanți: 43

» Cursul de formare: Cursul a avut ca scop sprijinirea IMM-urilor să identifice acțiuni de 
reducere a consumului de energie și să faciliteze abordarea colaborativă între profesioniști și 
IMM-uri. Fiind finanțat din fondul UE H2020, participarea în cadrul cursului este gratuită. Vocația 
practică a cursului oferă participanților posibilitatea de a identifica cele mai convenabile măsuri 
de realizare a economiilor de energie, prin efectuarea analizelor energetice în locațiile pilot alese. 
Edițiile următoare a cursului de formare vor fi lansate în acest an, respectiv anul viitor și vor fi la fel 
de accesibile pentru participanți.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: În această primă ediție, analiza energetică din 
cadrul activitățiilor practice a acoperit un grup eterogen de IMM-uri, din diferite zone ale țării 
și din cinci sectoare de activitate. Acest lucru a permis analizarea mai multor aspecte critice și 
provocări comune ale IMM-urilor. Cursul s-a desfășurat online, prin implicarea activă a mediului 
academic (Universitatea din Roma „Tor Vergata”) și implicarea în calitate de formatori a actorilor 
cheie: ENEA, CNI, CNR, Agenția CasaClima și Tep Energy Solution.

» Date de contact: 
Energiada Ltd (Energiada), smempower.italia@gmail.com
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SLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

» Perioada: Februarie 2021 / Aprilie 2021
» Număr de participanți: 35

» Cursul de formare: Cursul “Eficiență energetică în IMM-uri” a început în data de 2 februarie 2021 
și a fost susținut online de către profesorii Facultății de Inginerie Mecanică de la Universitatea din 
Ljubljana. În cadrul cursului sunt implicați 35 de participanți, dornici să dobândească cunoștințe 
în domeniul eficienței energetice, să învețe din experiența altor companii prin realizarea studiilor 
de caz și să crească potențialul energetic al companiilor în care își desfășoară activitatea.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: cele 16 IMM-uri fac parte din diverse sectoare de 
activitate, precum: producție, aprovizionarea cu energie, activități științifice și tehnice, sectorul 
minier și construcții.

» Date de contact: 
Chamber of Commerce and Industry of Stajerska (SGZ); 
dr. Dragica Marinic, dragica.marinic@stajerskagz.si 

ROMÂNIA
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici

» Perioada: Decembrie 2020 /  Februarie2021
» Număr de participanți: 40

» Cursul de formare: În România, cursul de educație și formare a atras atenția unui număr total 
de 40 de participanți. Profesorii din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specialiști cu 
experiență în domeniu, le-au furnizat participanților informații relevante cu privire la principalele 
bariere pe care le pot întâlni în implementarea soluțiilor de eficiență energetică, modalități de 
depășire a acestora și informatii despre principalele programe de finanțare dedicate IMM-urilor 
deschise în prezent. Cursul s-a încheiat cu prezentarea studiilor de caz realizate de cursanți.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: Partea practică a cursului a fost o bună oportuni-
tate de a începe colaborarea cu IMM-urile selectate și de a defini barierele pe care le întâmpină în 
implementarea măsurilor de eficiență energetică. De asemenea, echipa din România, împreună 
cu Ministerul Energiei și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România, sprijină 
IMM-urile să aplice pentru programul Electric-Up, care are ca scop oferirea de finanţare pentru 
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice 
şi electrice hibrid plug-in.

» Date de contact: 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, www.decidfr.utcluj.ro, www.lcmn.utcluj.ro. 
Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro
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SPANIA
Curso E&T “Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
para gestores y profesionales de la energía 
(en pymes)”

» Perioada: Decembrie 2020/ Februarie 2021
» Număr de participanți: 30

» Cursul de formare: În cadrul proiectului SMEmPower, a fost conceput un program de educație 
și formare dedicat IMM-urilor. Obiectivul este de a oferi IMM-urilor traininguri și instrumente 
pentru reducerea consumului de energie. Cursul include un modul teoretic și un modul practic 
în care managerii IMM-urilor pot analiza și evalua măsurile de eficiență energetică învățate în 
timpul cursului. În Spania, prima ediție a cursului tocmai a fost finalizată, dar sunt planificate încă 
două ediții în 2021 și 2022, oferind o nouă oportunitate IMM-urilor de a-și dezvolta strategiile de 
eficiență energetică și de a le implementa în propriile companii.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: În cadrul primei ediții a cursului, au participat 30 
de profesioniști care lucrează în IMM-uri și 7 întreprinderi mici și mijlocii. Acest lucru a permis 
analiza procesului de fabricație și evaluarea strategiilor pentru reducerea energiei.
Cursul s-a desfășurat online, având o abordare practică, incluzând exerciții aplicate, studii de caz 
și evaluarea situțiilor realie din cadrul IMM-urilor. 

» Date de contact: 
Universitat Politècnica de València (UPV), elpealpe@upvnet.upv.es

UNITED KINGDOM
Energy Efficiency and Sustainability 
for Energy Managers and Energy Professionals 
(in SMEs)

» Perioada: Martie 2021 / Aprilie 2021
» Număr de participanți: 20

» Cursul de formare: Universitatea Teesside oferă cursuri gratuite și certificate privind utilizarea 
energiei in IMM-uri, pentru a ajuta la înțelegerea și implementarea măsurilor de eficiență ener-
getică. Cursul se concentrează pe prezentarea măsurilor de eficiență energetică disponibile, în 
corelație cu analizele energetice și datele tehnice ale IMM-urilor. 
Cursul urmărește implementarea eficientă a tehnicilor, instrumentelor și soluțiilor de gestionare a 
energiei pentru realizarea economiilor, reducerea emisiilor și creșterea bunăstării în acest sector 
variat (IMM-urile reprezintă 99% din companiile din Regatul Unit). Participanții vor planifica și 
vor efectua un raport energetic pentru IMM-urile în care lucrează, cu îndrumări de la profesorii 
din cadrul cursului.
Cursul se va desfășura online, timp de cinci săptămâni, câte cinci ore în fiecare săptămână.
Angajații IMM-urilor din Marea Britanie sunt încurajați să participe.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: Cele 6 Iocații pilot sunt reprezentate în mare 
măsură de IMM-uri din industria prelucrătoare, inclusiv o companie care proiectează și produce 
echipamente de protecție individuală pentru situri periculoase (de exemplu petrol și gaze, pro-
ducerea de energie electrice, situri petro-chimice și nucleare), un furnizor de servicii de sudură 
pentru industriile petrol și gaze, producerea energiei electrice, petro-chimice și nucleare, două 
companii care proiectează și fabrică structuri metalice și componente pentru construcții, o com-
panie de prelucrare chimică și o companie care proiectează și fabrică soluții de accesibilitate.
Au fost formate relații strategice cu asociațiile mari de IMM-uri din Marea Britanie pentru a ajuta 
la procesul de recrutare. Printre aceste asociații fac parte MakeUK (https://www.makeuk.org/) și 
Energicoast (https://www.energicoast.co .Regatul Unit/).

» Date de contact: 
Joao Patacas,  j.patacas@tees.ac.uk 
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CE URMEAZĂ?

» Platforma online de Training SMEmPower Efficiency 
Platforma de Tranining SMEmPower este disponibilă pentru participanții la cursul 
de formare și pentru potențialii participanți, cât și pentru oricine este interesat să 
afle mai multe despre eficientizarea IMM-urilor.
Deveniți membru astăzi înregistrându-vă aici.
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» Activități în desfășurare
Unul dintre scopurile Portalului SMEmPower Efficiency este de a facilita profe-
sioniștilor din domeniul energiei, în special celor din IMM-uri, accesul la o serie de 
instrumente relevante de management al energiei, în special de analiză a energiei 
pentru M&T and M&V.
Aceste ultime instrumente vor fi finalizate luna viitoare și vor fi puse la dispoziția 
tuturor participanților la cursul de formare, precum și altor persoane care își do-
resc să îmbunătățească eficiența energetică din IMM-uri.

» Rezultatele proiectului sunt disponibile aici   »  REZULTATE și INSTRUMENTE
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CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD PARA 
GESTORES Y PROFESIONALES DE LA ENERGÍA (EN PYMES)

 Desde: 1/12/20  |   Hasta: 31/01/21  |   Campus de Valencia  

Preinscripción: desde el 4/11/20

Promovido por:  
Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Responsable de la actividad:  
Carlos Álvarez Bel

o
Certificación 

Aprovechamiento

Modalidad 

ONLINE

Curso  
2020-2021

ECTS 

5

Campus 

Valencia

0 h 

Presenciales

50 h 

Online

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

 

0 horas

 

50 horas

 

0 horas

Lugar de impartición:  
Campus Virtual  
Online

Observaciones al precio:
0,00 € - Público en general

SPANIA - UPV          #
PA

R
TIC

IPA
N

ȚI 30 

GRECIA - AUTH          #
PA

R
TIC

IPA
N

ȚI 45

CIPRU - OEB          #
PA

R
TIC

IPA
N

ȚI  29 

SLOVENIA -  SGZ          #
PA

R
TIC

IPA
N

ȚI 35 

PRIMA EDIȚIE
a Cursurilor de Formare SMEmPower Efficiency în EU
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https://training.smempower.com/
https://training.smempower.com/
https://smempower.com/
https://smempower.com/results/
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DESPRE SMEMPOWER 
EFFICIENCY 

Demarat în cadrul programului Orizont 2020, SMEmPower Efficiency se adresează 
IMM-urilor și personalului acestora, oferindu-le sprijin în implementarea soluțiilor de 
eficiență energetică. 

Obiectivul proiectului este de a promova auditurile energetice în cadrul IMM-urilor și 
de a sprijini implementarea celor mai bune propuneri. În plus, proiectul va livra o serie 
de sisteme integrate și programe acreditate de Educație și Instruire (E&I) în dome-
niul eficienței energetice, dedicate personalului IMM-urilor. În plus, vor fi organizate 
instruiri interne pentru factorii de decizie. 

Cursurile E&I se vor concentra pe datele financiare și tehnice necesare pentru a de-
monstra faptul că măsurile de eficiență energetică sunt rentabile.

ALĂTURAȚI-VĂ PROIECTULUI

www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency

Acest document reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice 
utilizare a informațiilor prezentate.

Acest proiect a primit finanțare prin 
programul de cercetare și inovare al 
Uniunii Europene H2020 pe baza 
acordului de finanțare nr. 847132.
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