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Vineri, 5 decembrie 2014, Craiova - România există o corelare între procesul de restructurare a sectorului energetic pe 

cărbune (retehnologizare, modernizare) și necesitatea unei performanțe și a 

unui nivel al cunoștințe ridicate la nivelul angajaților. Chiar dacă cadrul legislativ 

în domeniul formarii profesionale continue este aproape modernizat, mai este Universitatea Politehnica București (UPB) au organizat conferința 
mult de lucru în acest domeniu, pentru a atinge nivelul din Marea Britanie și națională finală CleanCOALtech 2014 cu tema „Tehnologii curate de 
Grecia în sectorul energetic.

ardere a cărbunelui”. Evenimentul a avut loc în data de 5 decembrie Au fost apreciate sesiunile de instruire organizate pentru cei 100 de cursanți din 
2014 la Casa Universitarilor din Craiova, județul Dolj, regiunea sud- cadrul Complexelor Energetice Oltenia, Hunedoara și CET Govora. Interesul 

angajaților pentru creșterea nivelului de cunoștințe și dorința acestora de fi vest Oltenia.
informați la zi cu privire la dezvoltările tehnologice din domeniul arderii curate a 

cărbunelui a fost peste așteptările noastre, atât la nivelul specialiștilor ISPE a organizat acest eveniment în calitate de partener al proiectului Sistem 
(departamentele exploatare și mentenanță) cât și al nespecialiștilor educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a cărbunelui 
(departamentele suport – marketing, comercial, mediu, economic).“CleanCOALtech”, împreună cu Universitatea Politehnica București (UPB) și 

ceilalți membrii din România ai consorțiului internațional: ARoTT – Asociația 
Au urmat prezentările tehnice dedicate preocupărilor științifice, Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare. 
programelor de perfecționare, soluțiilor și tehnologiilor de ardere curată și 
eficientă a cărbunelui realizate de reprezentații de la ALSTOM România, CET Conferința națională a avut ca scop principal diseminarea obiectivelor și a 
Govora, CE Oltenia – Sucursala Divizia Minieră, Centrul de Cercetare pentru rezultatelor finale ale proiectului de instruire CleanCOALtech, cât și de 
Materiale Macromoleculare si Membrane, Perfect Service, ICEMENERG, promovarea fondurilor europene de finanțare prin Programul de Învățare 
Universitatea Constantin Brâncuși din Tg.Jiu, Universitatea din Craiova, de-a Lungul Vieții; Programul Sectorial Leonardo da Vinci/TOI/2012; 
Romelectro, INSEMEX și ISPE.Proiecte multilaterale – Transfer de inovare. Un alt obiectiv al conferinței, în 

noul context geopolitic, a fost atragerea atenției asupra potențialul național 
Conferința națională CleanCOALtech 2014 a fost moderată de către dna de exploatare și utilizare eficientă și curată a resursele autohtone de 
Gloria POPESCU, ISPE și dl Vladimir TANASIEV, UPB.cărbune și asupra preocupărilor științifice, a soluțiilor și tehnologiilor 

implementate în sectorul energetic din România.
Mesajul final a fost marcat de către dl dr.ing. Corneliu DIȚESCU, Director SE 
Turceni, CE Oltenia ”România poate deveni exportator de energie electrică În deschiderea lucrărilor conferinței dl Prof.univ.dr.ing. George DARIE, 
și know-how în domeniu pentru regiunea Europei de Sud-Est, cu speranța ca Rector UPB a menționat că apreciază în mod deosebit nivelul lectorilor și al 
aceste preocupări din sectoarele cercetării, al transferului de cunoștințe și al prezentărilor înscrise și interesul acordat acestui eveniment de către 
programelor de formare profesională continuă în domeniul tehnologiilor de producătorii de energie electrică și/sau termică pe cărbune, mediul 
ardere ecologică a cărbunelui să se și concretizeze în proiecte demonstrative academic și CDI, societățile de consultanță și proiectare, dezvoltatorii de 
la scară industrială. CE Oltenia este din ce în ce mai prezentă în parteneriate proiecte și tehnologii, asociații și formatori din România. De asemenea a 
europene cercetare – proiectare-consultanță – dezvoltator de tehnologii – subliniat necesitatea focalizării atenției autorităților centrale și a UE asupra 
producător de energie electrică, din dorința de a menține cărbunele potențialului fosil al României la nivelul mix-ului energetic național în noul 
autohton în centrul atenției și de a face trecerea proiectelor de la stadiul context geopolitic, implementarea tehnologiilor ecologice inovative 
pilot, demonstrativ, la scară comercială”.contribuind semnificativ la reducerea emisiilor de CO2, fructificând 

totodată oportunitățile de finanțare din viitoarele programe de cercetare pe 
Evenimentul a reunit cca. 50 de participanţi care s-au declarat interesaţi de perioada 2014-2020.
temele propuse spre dezbatere și au apreciat evenimentul ca fiind de un real 
interes, demonstrând existența unor exemple de succes și în România de Proiectul CleanCOALtech a fost prezentat în cadrul Sesiunii tehnice I de 
colaborare a mediului academic, CDI și industriei.către UPB și ISPE, partea a II-a a Conferinței fiind dedicată altor proiecte de 

succes dezvoltate de către actorii principali din sectorul cărbune.
La acest eveniment național au fost distribuite următoarele materiale de 
informare și transfer de cunoștințe: Agenda evenimentului; Pliantul ”Proiect În cadrul prezentării proiectului CleanCOALtech, realizată de către echipa de 
pe scurt CleanCOALtech”;  CD-ul personalizat CleanCOALtech cu: proiect UPB și ISPE, au fost comentate rezultatele comparative din cadrul 
Rapoartele de țară (Marea Britanie, Grecia și România) în limbile materne și Raportului comun Marea Britanie, Grecia și România – cu accent pe structura 
engleză, Raportul comun comparativ pe sectorul energetic pe cărbune din resurselor umane și a sistemului de perfecționare profesională și formare 
țările amintite, în limba engleză, Manualele de instruire pentru specialiști și continuă a adulților. Două din cauzele principale ale discrepanțelor majore dintre 
nespecialiști în limba română.România, Grecia și Marea Britanie cu referire la numărul de angajați pe 

MWinstalat sunt: externalizarea serviciilor de mentenanță (reparații, 

supraveghere și control) și nivelul tehnologic al grupurilor, respectiv gradul de 

automatizare al proceselor. 

Cunoscând tendințele actuale referitoare la calitatea și numărul angajaților din 

sistemul energetic pe cărbune, s-a subliniat faptul că la nivel național încă nu 

ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice împreună cu 
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