
Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene

Programul de Învăţare de-a Lungul Vieţii / Programul Sectorial Leonardo da Vinci / TOI - Transfer de inovare

Obiectivele specifice: Vineri, 8 noiembrie 2013, București - România 
ź Sprijinirea părților interesate în activitățile de formare și formare continuă Universitatea Politehnica București (UPB) împreună cu ISPE – Institutul de 

pentru ridicarea nivelului de cunoștințe și competențe și pentru facilitarea Studii și Proiectări Energetice au organizat prima conferință națională 
dezvoltării personaleCleanCOALtech 2013 cu tema „Tehnologii curate de ardere a 

ź Îmbunătățirea calității și inovării în sistemele educaționale si de formarecombustibililor fosili”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Universității 
ź Sporirea interesului în sistemele educaționale si de formare profesionalăPolitehnica din București și s-a derulat sub egida celei de a VIa ediții a 
ź Promovarea competitivității în educație și formare

Conferinței Internaționale de Energie și Mediu - CIEM, 07-08.11.2013.
ź Încurajarea învățării de limbi moderne

Restul etapelor de parcurs cât și rezultatele preconizate din cadrul proiectului au 
UPB a organizat acest eveniment în calitate de coordonator al proiectului Sistem 

fost sintetizate astfel:
educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a cărbunelui 

ź identificarea nivelului de performanță și cunoștințe al publicului vizat din 
“CleanCOALtech”, împreună cu ISPE – Institutul de Studii și Proiectări 

industria energetică din Grecia și România
Energetice, România, ceilalți membrii ai consorțiului internațional: ARoTT – 

ź transferul de know-how dinspre Marea Britanie către România și Grecia 
Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare, România; UEDIN – 

prin organizarea sesiunilor de instruire pentru formatori
Universitatea din Edinburgh, marea Britanie și CRES – Centrul pentru Resurse 

ź elaborarea materialului de instruire pentru publicul vizat (specialiști și non-
Regenerabile de Energie și Economisire, Grecia, având de asemenea contribuția 

specialiști din sectorul energetic pe cărbune) din România și Grecia cu 
lor specifică. (Rugăm consultați atașat Prezentare pe scurt a Proiectului și 

specificarea noilor competențe/abilități generate pentru personalul 
Programul Conferinței).

selectat din centralele pe cărbune

ź organizarea sesiunilor de instruire susținute de către formatori și Conferința națională a fost generată atât de necesitatea diseminării obiectivelor 
dezvoltate pentru personalul din termocentralele - specialiști și non-și a rezultatelor preliminare ale proiectului de instruire CleanCOALtech, cât și de 
specialiști din sectorul energetic pe cărbunepromovarea fondurilor europene de finanțare prin Programul de Învățare de-a 

ź promovarea rezultatelor proiectului și ale Programului de Învățare de-a Lungul Vieții; Programul Sectorial Leonardo da Vinci/TOI/2012; Proiecte 
Lungul Vieții prin intermediul mass-media și prin evenimente de transfer multilaterale – Transfer de inovare. 
de cunoștințe 

În deschiderea lucrărilor conferinței dl Prof.dr.ing. Florin Alexe, UPB a dorit să Au urmat prezentările tehnice dedicate tehnologiilor de ardere ecologică a 
transmită mesajul dlui rector George Darie, UPB care a menționat că ediția de combustibililor fosili, cu accent pe cărbune realizate de reprezentații din 
anul acesta a Conferinței Internaționale de Energie și Mediu - CIEM 2013 pune un România de la UPB, ICEMENERG, ISPE și din Marea Britanie UEDIN – 

Universitatea din Edinburgh.accent deosebit pe transferul de cunoștințe și experiență acumulate, în 

domeniile energie și mediu, de universități, centre de cercetare și companii 
Conferința națională CleanCOALtech 2013 a fost moderată de către dna Cristiana 

recunoscute la nivel internațional. De asemenea s-a evidențiat necesitatea 
Ion, ISPE și dnii Adrian Adam, ICEMENERG și Florin Alexe, UPB.

utilizării rezervelor de lignit autohtone care vor duce, cu siguranță, la creșterea 

Mesajul final a fost marcat de către dl Prof.dr.ing. Florin Alexe: ”România poate fi securității geopolitice a țării, implementarea tehnologiilor ecologice inovative 

considerată un promotor al tehnologiei CCS în regiunea Europei de Est, cu fructificând oportunitățile de finanțare din viitoarele programe de cercetare pe 

speranța ca aceste preocupări din sectoarele cercetării, al transferului de perioada 2014-2020.

cunoștințe și al programelor de formare continuă în domeniul tehnologiilor de 
Compania DMT, Germania a deschis sesiunea tehnică și a prezentat Studiul de ardere ecologică a cărbunelui să se și concretizeze în proiecte demonstrative la 
caz din Bulgaria: Realizarea modelării tehnico-economice pentru implementarea scară industrială. Acest exemplu poate fi urmat și de alte țări balcanice, cum ar fi 
procesului tehnologic combinat de gazeificare subterană a cărbunelui, cu Bulgaria, Grecia, Turcia, iar noi putem acumula și transfera din experiența lor 
captarea și stocarea CO  – CCS. Dl. Toersten  GORKA  din Germania a subliniat 2 acumulată în domeniul gazeificării cărbunelui”.
nevoia și oportunitatea de a dezvolta tehnologiile de gazeificare a cărbunelui și 

Evenimentul a reunit cca. 50 de participanţi care s-au declarat interesaţi de CCS la scară regională și națională, dacă acestea se vor dovedi fezabile în urma 
temele propuse spre dezbatere și au apreciat evenimentul ca fiind de un real unei analize tehnico-economice funcție de calitatea lignitului românesc și 
interes academic, dar și de cercetare pentru companiile din domeniu: DMT - structurile geologice din zonele miniere de interes. 
Germania, UPB - România, ICEMENERG - România, World Energy Council (WEC) - 

În cadrul prezentării proiectului CleanCOALtech, realizată de către echipa de Elveția, UEDIN - Marea Britanie, PETROM - România, ISPE - România, Federația 
proiect ISPE, au fost comentate rezultatele comparative din cadrul Raportului Patronală Energia - România, CNAM - Franța.
comun Marea Britanie, Grecia și România - referitoare la situația sectorului 

La acest eveniment internațional au fost distribuite materiale de informare și energetic pe cărbune, atât din punct de vedere necesar, consumuri, producție, 
transfer de cunoștințe precum: Pliantul ”Proiect pe scurt CleanCOALtech”;  CD-ul centrale electrice și echipamente existente, cât și al structurii resurselor umane 
personalizat CleanCOALtech cu prezentarea rapoartelor de țară (Marea Britanie, și al sistemului de perfecționare profesională și formare continuă. De asemenea 
Grecia și România) în limbile materne și engleză și a raportului comun comparativ au fost prezentate pe scurt: 
pe sectorul energetic pe cărbune din țările amintite, în limba engleză.Obiectivul general: Crearea și dezvoltarea unui sistem educațional și de formare 

pentru promovarea tehnologiilor de cărbune curat prin activități de transfer de 

cunoștințe și bune practici împărtășite din partea țărilor UE avansate, precum 

Marea Britanie către țările din Europa de Est, precum România și Grecia în scopul 

de a oferi performanță înaltă și inovare sistemelor de învățământ pentru formare 

profesională și pentru a ridica nivelul de cunoștințe al publicului-țintă

Pentru informații suplimentare: 

Vladimir TANASIEV, asistent manager   
vtanasiev@gmail.com 

COMUNICAT DE PRESĂ POST-EVENIMENT

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului. 
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor 
pe care le conţine.


