
Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene

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

Noiembrie 2014, Județele Hunedoara și Gorj - România Pliantul ”Proiect pe scurt CleanCOALtech”; Manualul de instruire / suport hârtie;  

CD-ul personalizat CleanCOALtech cu prezentarea raportului de țară, a celui 
ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice împreună cu comun comparativ (Marea Britanie, Grecia și România) în limbile materne și 

engleză, a manualelor de instruire.Universitatea Politehnica București (UPB) au organizat sesiunile de 

instruire CleanCOALtech cu tema „Tehnologii curate de ardere a 
* * *

cărbunelui”. Sesiunile de instruire au avut loc la Deva, județul 

Hunedoara și Novaci, județul Gorj și s-au adresat specialiștilor din Proiectul CleanCOALtech a fost co-finanțat de către CE - Programul de 
Învățare de-a Lungul Vieții; Programul Sectorial Leonardo da cadrul sectorului energetic din România, zona instalațiilor de ardere, 
Vinci/TOI/2012; Proiecte multilaterale – Transfer de inovare, fiind derulat pe gospodăriilor de combustibil, alte echipamente/instalații auxiliare și 
o perioadă de 2 ani (2012-2014). 

personalului din departamentele suport - marketing, comercial, mers 

economic etc. (ingineri, chimiști, geologi, subingineri, maiștrii, Obiectivul general al Proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui sistem 
educațional și de formare pentru promovarea tehnologiilor de cărbune tehnicieni, economiști, juriști etc.). 
curat prin activități de transfer de cunoștințe și bune practici împărtășite din 
partea țărilor UE avansate, precum Marea Britanie către țările din Europa de In contextul geopolitic actual este necesară focalizarea atenției autorităților 
Est, precum România și Grecia în scopul de a oferi performanță înaltă și centrale și a celor la nivel regional și local, asupra potențialului fosil 
inovare sistemelor de învățământ pentru formare profesională și pentru a autohton al României la nivelul mix-ului energetic național, rezultând astfel, 
ridica nivelul de cunoștințe al publicului-țintă.nevoia perfecționării continue a personalului din termocentralele pe 

cărbune.
Rezultatele preconizate din cadrul proiectului au fost sintetizate astfel:
ź identificarea nivelului de performanță și cunoștințe al publicului vizat Prin cele 4 sesiuni de instruire organizate în cadrul Proiectului european 

“Sistem educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a din industria energetică din Grecia și România

cărbunelui” CleanCOALtech, fiecare derulate pe o durată de 2 zile pentru un ź transferul de know-how dinspre Marea Britanie către România și 

grup de 25 de cursanți, ne-am propus să actualizăm și să îmbunătățim Grecia prin organizarea sesiunilor de instruire pentru formatori
nivelul cunoștințelor specialiștilor (departamentele de exploatare, ź elaborarea materialului de instruire pentru publicul vizat (specialiști și 
reparații-întreținere) și nespecialiștilor (experți din departamentele suport) non-specialiști din sectorul energetic pe cărbune) din România și 
din termocentralele pe cărbune în vederea utilizării eficiente și curate a Grecia cu specificarea noilor competențe/abilități generate pentru 
resurselor autohtone de cărbune. personalul selectat din centralele pe cărbune

ź organizarea sesiunilor de instruire susținute de către formatori și 
Lectorii de la UPB și ISPE au pregătit un curriculum corespunzător, astfel dezvoltate pentru personalul din termocentralele cu funcționare pe 
încât să fie parcurse toate tehnologiile de ardere curată a cărbunelui: cărbune (4xROx25cursanți; 2xGRx25cursanți; 200 x suport de 
ź Surse de energie primară 

curs/manuale de instruire) - specialiști și nespecialiști (personal din 
ź Centrale convenționale cu abur (CCA)

cadrul departamentelor suport) 
ź Tehnologii de control a emisiilor în CCA 

ź promovarea rezultatelor proiectului și ale Programului de Învățare de-
ź Arderea cărbunelui în CCA 

a Lungul Vieții prin intermediul mass-media și prin evenimente de 
ź Arderea combinată a cărbunelui şi biomasei (co-firing) 

transfer de cunoștințe ź Centrala cu ciclu combinat cu gazeificare integrată a cărbunelui (CCIG)

Consorțiul european care a dezvoltat Proiectul CleanCOALtech a fost Sesiunile de instruire au reunit un număr de 100 de cursanți (75 de 
coordonat de către UPB – Universitatea Politehnica din București, și susținut specialiști; 25 de nespecialiști) proveniți de la Complexul Energetic Oltenia, 
de partenerii: ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România; Complexul Energetic Hunedoara și CET Govora. Aceștia s-au declarat 
ARoTT – Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare, România; interesaţi de temele propuse și au apreciat curriculum ca fiind deosebit de 
UEDIN – Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie și CRES – Centrul util, în urma sesiunilor de discuții rezultând o serie de idei potențiale pentru 
pentru Resurse Regenerabile de Energie și Economisire, Grecia.viitoare proiecte de cercetare/comerciale pe care să le dezvoltăm în cadrul 

unor consorții europene, prin colaborarea cu companii, institute de 
cercetare și universități de prestigiu din Marea Britanie, Germania, 
Norvegia, Polonia, Italia, etc. Un accent deosebit s-a pus și pe creșterea 
flexibilității grupurilor termoenergetice existente, respectiv posibilitatea 
reabilitării/modernizării acestora pentru a face față fluctuațiilor din 
Sistemul Electroenergetic Național datorate funcționării variabile / 
discontinue a surselor regenerabile, în special a CEE (Centrale Electrice 
Eoliene).

Materialele de informare și transfer de cunoștințe distribuite cursanților au fost: 

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.


