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• Despre proiect 

• Context  

• Activități și rezultate.  

• Lecții învățate  
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Proiectul “Instruire pentru abilitarea 

consumatorilor de energie” (acronim 

TRECE) este un proiect finațat în cadrul programului 

ERASMUS+ Programul Uniunii Europene în 

domeniul educației, formării, tineret și sport 

Este un proiect ERASMUS cu caracteristici specifice 

programului.. 

 

Coordonat de SGS Spania 

 

Proiect de de educare ce are loc în Spania, Grecia, 

Slovenia,  Bulgaria și România.  

 

Proiectul TRECE abordează sărăcia energetică 

prin implicarea activă a cetățenilor și a agenților 

sociali în definirea și dezvoltarea metodelor pentru 

propria instruire, precum și prin adaptarea 

informațiilor la caracteristicile utilizatorilor, asigurând 

acceptabilitatea și participarea lor activă. 

Despre TRECE 
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Despre TRECE 

5 parteneri  27 luni (30/10/2019-
31/12/2021) 

31 activități 4 pachete de lucru 

3 produse 
intelectuale  

5 evenimente finale 5 întâlniri 
transnaționale 
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Despre ENERO 

ENERO- Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România 

 

• ONG 

• Participare în programe europene de cercetare și studii 

• Activități de studii, diseminare informații, educare, promovare a politicilor în 

energie și a tehnologiilor noi în energie. 

• Exemple de participări în proiecte în ultimii ani 

 

BIOPLAT, www.bioplat.eu, Promovarea folosirii sustenabile a terenurilor 

neutilizate pentru producerea de bioenergie, prin intermediului unei 

platforme web pentru Europa 

 

SMAFIN, www.smafin.eu, Sprijinim finanțarea inteligentă  pentru clădiri 

eficiente energetic în Balcani 

 

 

 

http://www.bioplat.eu/
http://www.smafin.eu/
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Obiectivul TRECE 
Ridicarea nivelului de cunoștințe 

privind consumul eficient de energie și 

astfel scăderea facturilor persoanelor in 

sărăcie energetică. 

 

Metodă: Abordarea indirectă a grupului 

țintă prin agenți sociali (ONG-uri, 
autorități publice – DAS etc) 

 
 

Proiectul 
TRECE 

Agenți  

sociali 

Persoane  
în sărăcie 
energetică 
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- Crearea unui curs de instruire axat pe reducerea consumului de energie și a 

emisiilor de CO2, 

-  Integrarea cursului pe o platformă on line modernă, prin care agenții sociali 

și specialiști cu mai puțină expertiză în energie să il poată folosi și disemina 

cu ușurință spre grupurile țintă 

Obiective specifice 

- Informarea și instruirea agenților sociali privind platforma on line 
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. 

Massive Open Online Courses (MOOC) sunt cursuri online gratuite. 

MOOC-urile oferă o modalitate accesibilă și flexibilă de instruire (teste 

notate etc)  

 

Accesul la cursul TRECE se face 

 Se deschide  https://moodle.cres.gr/ 

 In dreapta sus       Conectare 

 Creează un cont nou  

 

Curs online pe platforma MOOC 

https://moodle.cres.gr/
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Structura cursului a fost stabilită:  
• prin sondaj cu chestionare către agenții 

sociali și consumatori ptr identificarea 
nevoilor lor de informare 

•  în relație cu fenomenul complex al 
sărăciei energetice 
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Sărăcia energetică - imposibilitatea unei persoane sau a unei gospodării de 

a-și acoperi nevoilor energetice minimale: iluminat, încălzirea optimă a 

locuinței pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei 

calde în locuinţă, dar şi de a utiliza mijloacele de comunicare care presupun 

utilizarea de energie. 

 

Nu există de fapt o definiție europeană cuantificabilă printr-un singur 

parametru pentru sărăcia energetică  
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Există însă indicatorii de identificare/evaluare a sărăciei 

energetice: 

 

-         Persoanele cu risc de sărăcie sau excluziune socială, 

-         Populația care locuiește într-o locuință cu un acoperiș cu infiltrații 

la ploaie,  pereți, podele sau fundație umede sau cu putregai la ramele 

ferestrelor sau la podea, 

-         Incapacitatea de a păstra căldura în locuinţă în mod adecvat 

-        Valoarea cheltuielilor totale ale gospodăriei pentru consumul de 

electricitate, gaz și alți combustibili, 

-         Ponderea populației care trăiește în locuințe proprietate proprie 

-         Procentul populației pentru care cheltuielile cu gospodăria 

reprezintă peste 40% din venituri (Indicatorul de suprasolicitare cu 

costul locuinței) 

-         Restanțe la facturile de utilități 

 



2018-1-ES01-KA202-050473  Erasmus+ EWEAS 

Evolution of the indicators (Source Association for Intelligent Energy) 
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Cercul vicios al sărăciei energetice 
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Saracia energetica este mai complexă decât saracia financiara.  

 

Conceptul se poate extinde și la lipsa de cunostinte despre cum consumi 

eficient energia, inadecvarea, incapacitatea, inabilitatea de a lucra cu 

mijloace digitale, de a relaționa cu furnizorii (mediul rural, persoane 

vârstnice etc). Unii consumatorii vulnerabili nu sunt inițial săraci 

financiar dar pot deveni! 

 
Lipsa de resurse financiare este simplu de abordat cu ajutoare financiare 

directe dar numai această soluție menține dependența si sărăcia energetică 

(cercul vicios). 

Provocarea reală este ieșirea din sărăcie care trebuie făcută și prin 

abilitarea consumatorului vulnerabil. 

Abilitarea consumatorului vulnerabil 
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Chestionare 
Domenii de interes   prioritar 

Iluminat 

Termoficare * 
Incalzire individuală electrică * 
Incalzire individuală cu gaze * 
Incalzire individuală cu combustibil lichid   
Incalzire individual cu biomasă   
 Izolarea locuinței * 
Folosirea eficientă a apartelor electrocasnice * 
Măsuri de reducerea consumului electric * 
Ințelegerea  facturii * 
Alegerea unui furnizor * 
Etichetarea energetică 
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MODULUL 1 
Măsuri de 
economisire a 
energiei și înțelegerea 
consumului de 
energie 
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Aparat/ Echipament Capacitate W Factor de 

utilizare, % 
Consum 

mediu 

kWh/an 

Aer conditionat 800…1500 1…7 290 

Boiler pentru încălzire (ca sursa 

principala) 3000…4500 30…45 11990 

Ventilator de tavan 75…120 10…25 150 

Aeroterma (ca sursa de încălzire 

secundara) 1000…2000 2…7 590 

Prăjitor de pâine 800…1400 0.3…0.6 50 

Boiler pentru apa calda 500…2000 12…20 1970 

Cafetiera 700…1100 1…2 90 

Masina de spalat vase 1000…1400 1…3 190 

Cuptor cu microunde 700...1300 0.5…1.3 90 

Frigider/Congelator 300…600 6...12 320 

Becuri LED 6…15 15…24 15 

Becuri fluorescente compacte 20…35 15…24 40 

Masina de spalat rufe 700…1800 0.8…1.5 130 

Aspirator 150…900 0.4…1 40 

Desktop PC 80…150 3…7 40 

Laptop 20…50 3…7 40 

TV 30…130 10…20 130 

 

MODULUL 2 
Aparate și 
echipamente 
eficiente 
energetic 

• Caracteristici echipamente 
• Analiza costului pe durata 

de viață 
• Etichetarea  
• etc 
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Modulul 3. Furnizorii de energie și 
facturarea 
 
• Piața energiei 
• Factura 
• Schimbarea furnizorului etc 



2018-1-ES01-KA202-050473  Erasmus+ EWEAS 

 Despre echipamente si aplicații de gestiune și comandă de la distanță 

  --prize inteligente, iluminat, termostate, contoare etc 

Modulul 4 Instrumente și soluții TIC pentru 
eficiența energiei în gospodărie- 



2018-1-ES01-KA202-050473  Erasmus+ EWEAS 

TRECE 2019-1-ES01-KA202-
064495  TRECE 2019-1-ES01-KA202-064495  

 1. Schimbările climatice și sursele 

regenerabile de energie-noțiuni de 

bază 

 2. Energia solară 

 3. Energia eoliană 

 4. Biomasa 

 5. Energia geotermală 

 6. Bibliografie 

 Fiecare capitol conține descrierea 

tehnologiilor, a tipurilor de 

instalații și considerente de mediu 

Modulul 5. Sursele de energie 
regenerabile și schimbările climatice 
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MODULUL 6 
 
Subvenții pentru persoanele sărace din punct 
de vedere energetic - modele financiare din 
fiecare țară 
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Consumatorii vulnerabili trebuie sa fie parte activă în procesul de reducere a 

sărăciei energetice, să poată lupta cu consumul de energie/factura. Noua lege 

privind consumatorii vulnerabili este din nou mai mult un ajutor financiar pentru 

încălzire în sezonul rece decât o lege care să ajute consumatorul variabil să iasă 

din sărăcia energetică. 

Sunt necesare mecanisme manageriale și financiare inovative  (smart financing, de 

ex împrumuturi cu dobandă subvenționată, etc) 

 

Economia de energie versus Eficienta energiei  

Se poate consuma la fel/mai mult (calitatea vieții) si sa se plătească mai puțin/la fel. 

 

Eficiența energetică poate însemna și unele costuri inițiale suplimentare, dar 

importantă este analiza costurilor pe durata de viață (*prea sărac ca să cumperi 
ceva ieftin*). 

   

Lecții învățate 
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Programe cum este RABLA al AFM sunt de dorit pentru că acoperă 

tocmai aceste costuri suplimentare pentru eficiență, dar procentul de 

cofinanțare ar trebui diferențiat/mai mare pentru consumatorii 

vulnerabili și nu egal pentru toți consumatorii. 

 
Apariția comunităților de prosumatori+consumatori aduce noi 

oportunități în lupta cu sărăcia energetică. 

Consumatorii (cu adevărat) vulnerabili sunt mai bine cunoscuți, 

identificați, acceptați și ajutați, ca vecini. 
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Există diferențe între sărăcia 

energetică  în mediul rural față de cel 

urban și trebuie o abordare specifică. 

75% din gospodăriile rurale folosesc 

sobe cu lemne cu randament de max 

20%.  

 

RABLA pentru sobe cu lemne mai 

degrabă decât pentru centrale cu gaze 

de apartament în blocuri. 
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Furnizorii pot deveni actori important în scheme de finanțare 

avansate (de exemplu On-Bill schemes- gestionarea finanțării 

EE prin facturi, www.renonbill.eu)  

 

Baza de date a furnizorilor este de mare ajutor dacă poate fi 

folosită la nivel național în eforturile pentru eficientă energetică 

 

•  monitorizarea efectelor masurilor de EE și  din Valul 

Renovării, 

•  raportări documentate privind îndeplinirea țintei de EE,  

• date de consum și performanta energetică pentru Registrul 

național digital al  clădirilor din PNRR 

 

Rolul furnizorilor 

http://www.renonbill.eu/
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Mulțumesc. 

 

www.trece.eu 

 

http://www.trece.eu/

