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NEWSLETTER #1 

SMEmPower Efficiency este un nou proiect Orizont 2020, dedicat IMM-urilor, 
care urmărește economisirea energiei și reducerea costurilor prin îmbunătățirea 
gestionării resurselor energetice. 

În cadrul proiectului sunt implicate opt țări din principalele regiuni geografice din Europa: Vest (Spania), Central 
(Germania, Italia), Nord (Marea Britanie), Europa de Est și de Sud (România, Slovenia, Grecia, Cipru).
În data de 19 septembrie 2019, partenerii proiectului s-au întâlnit pentru prima dată la Salonic, pentru a da startul 
proiectului SMEmPower Efficiency. În cadrul sedinței, au fost revizuite etapele principale ale proiectului, au fost 
analizate aspectele critice și, mai ales, s-au stabilit obiectivele comune.

După prima întâlnire, proiectul a evoluat prin:
• Realizarea primului comunicat de presă
• Lansarea portalului SMEmPower Efficiency
• Crearea canalelor de comunicare: LinkedIn, Facebook, Twitter
• Organizarea a 8 workshop-uri, câte unul în fiecare țară parteneră
• Realizarea unui raport privind principalele bariere în implementarea soluțiilor de eficiență energetică
 în IMM-uri. 

În cadrul proiectului s-au organizat 8 workshop-uri în 8 țări din Europa, dedicate IMM-urilor, profesioniștilor în 
domeniul eficienței energetice, instituțiilor, companiilor ESCO etc.  

Prezentarea workshop-urilor:
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ROMÂNIA
• Titlu: Bariere și soluții în implementarea eficienței energetice în România (primul 
workshop al proiectului SMEmPower Efficiency în România)
• Parteneri:  Servelect SRL si Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Număr de participanți: 85 
• Rezultate: Primul workshop organizat în România în cadrul programului SMEm-
Power a atras atenția Ministerului Energiei și a presei în domeniul eficienței energet-
ice și, desigur, a multor reprezentanți ai IMM-urilor. Workshop-ul a oferit oportunita-
tea reprezentanților fondurilor europene și norvegiene, precum și a reprezentanților 
Fondului Român de Eficiență Energetică să ințeleagă care sunt barierele întâmpi-
nate de companii în accesarea finanțării. În plus, reprezentanții Ministerului Ener-
giei, Economiei și Mediului de Afaceri au aflat care sunt principalele preocupări 
ale managerilor energetici cu privire la eficiența energetică în România. În cele din 
urmă, discuția deschisă a permis împărtășirea experiențelor și poveștilor de succes 

ale auditorilor și managerilor energetici.

CYPRU
• Titlu: Primul workshop al proiectului SMEmPower Efficiency în Cipru
• Partener: Cyprus Federation of Employers & Industrialists (OEB)
• Număr participanţi: 15 
• Rezultate: În cadrul workshop-ului, participanții au avut ocazia să schimbe im-
presii cu privire la modul de promovare a eficienței energetice în IMM-uri. Au fost 
identificate principalele bariere naționale în implementarea soluțiilor de eficiență 
energetică pentru IMM-uri și s-au formulat sugestii privind îmbunătățirea cadru-
lui legislativ. Un alt subiect de bază în cadrul workshop-ului a fost cursul de for-
mare SMEmPower, participanții fiind interesați de modalitățile prin care cursul de 
pregătire oferit de SMEmPower poate fi accesibil și valoros pentru IMM-uri.

GRECIA
• Titlu: Îmbunătățirea eficienței energetice în IMM-uri: proiectul european 
SMEmPower
• Partener: Aristotle University of Thessaloniki
• Număr de participanţi: 40 
• Rezultate: Partenerii din cadrul proiectului, IMM-urile și factorii de decizie din 
Grecia au avut ocazia să facă schimb de cunoștințe și de experiențe dobândite în 
domeniul eficienței energetice, iar informațiile obținute vor fi folosite pentru o bună 
implementare a proiectului SMEmPower. În cadrul workshop-ului, IMM-urile au 
fost informate despre procesele de îmbunătățire a eficienței energetice pe care le 
pot efectua în cadrul companiei, precum și despre acțiunile de sprijin și schemele de 
finanțare existente. Workshop-ul a marcat începutul parteneriatului între 
participanți și membri consorțiului, pe toată durata proiectului.
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GERMANIA
• Titlu: Recomandări pentru o mai bună implementare a măsurilor propuse prin 
auditurile energetice în IMM-uri – workshop dedicat experților
• Partener: adelphi research gemeinnuetzige GmbH
• Număr de participanţi: 9
• Rezultate: În cadrul workshop-ului, participanții au discutat despre principalele 
bariere cu care se confruntă IMM-urile în implementarea măsurilor de eficiență 
energetică. O modalitate de a înlătura aceste bariere este creșterea accesibilității 
subvențiilor. Toți participanții au fost de acord că rezultatele auditului energetic 
ar trebui să fie strâns aliniate cu oportunitățile oferite de programele de finanțare. 
Alte recomandări primite au fost: acordarea de sprijin pentru punerea în aplicare a 
măsurilor tehnice; standarde impuse de stat privind calitatea auditului energetic; 
creșterea încrederii față de auditorii energetici. O ultimă recomandare practică a 
fost implementarea unui nou serviciu „audit +”, unde auditorii îi ajută pe clienți chiar 
și după finalizarea auditului și acționează ca și ghid tehnic în timpul implementării 
măsurilor recomandate. 

ITALIA
• Titlu: Primul workshop al proiectului SMEmPower Efficiency în Italia
• Partener: EnerGia-Da Srl
• Număr de participanți: 17
• Rezultate: Workshop-ul organizat în Italia a încercat să determine ce bariere 
întâmpină IMM-urile în punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică. 
Participanții au fost solicitați să lucreze în grupuri și să răspundă la câteva întrebări 
cheie. Răspunsurile au permis identificarea principalelor preocupări ale IMM-urilor 
și principalele bariere, alături de posibile soluții pentru a stimula implementarea 
măsurilor de eficiență energetică. În cele din urmă, workshop-ul a inițiat activitățile 
locale de implicare a părților interesate în proiectul SMEmPower.

SLOVENIA
• Titlu: Primul workshop al proiectului SMEmPower Efficiency în Slovenia
• Partener: Stajerska Gospodarska Zbornica
• Număr de participanți: 14 
• Rezultate: În cadrul workshop-ului, experții din diverse domenii ale sectorului 
energetic (producția de energie, distribuția energiei, gestionarea eficienței 
energetice etc.) au avut ocazia să își împărtășească cunoștințele și părerile. De 
asemenea, s-au obținut informații despre modul în care agențiile energetice 
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regionale pot contribui la obiectivul proiectului. Cercetările ulterioare au avut în 
vedere și barierele întâmpinate de IMM-uri în implementarea soluțiilor de eficiență 
energetică, cum ar fi resursele financiare reduse, numărul mic de angajați, nivelul 
birocrației și legislația.

SPANIA
• Titlu : Primul workshop al proiectului SMEmPower Efficiency în Spania
• Parteneri: Universitat Politècnica de València (UPV)
• Număr de participanți: 23
• Rezultate: Workshop-ul SMEmPower desfășurat la Valencia, a reunit diferiți actori 
din domeniul eficienței energetice. Printre participanți se numără auditori energetici, 
IMM-uri, viitori profesioniști (studenți de inginerie), reprezentanți ai universităților și 
centre de cercetare. În cadrul evenimentului a fost organizată o masă rotundă pentru 
a discuta principalele bariere, provocări și beneficii potențiale pen-tru IMM-urile 
care doresc să își reducă consumul de energie. În ciuda conștientizării importanței 
pe care eficiența energetică o are pentru IMM-uri și a inițiativelor independente de 
reducere a consumului de energie, acestea au subliniat necesitatea unor programe 
de instruire specifice pentru IMM-uri și a suportului tehnic pentru realizarea 
măsurilor de eficiență energetică în organizația lor. În cele din urmă, workshop-ul a 
fost primul pas pentru implicarea IMM-urilor în activitățile proiectului.

REGATUL UNIT
• Titlu: Hydrogen Safety Awareness seminar
• Partener: Teesside University
• Număr de participanți: 23
• Rezultate: Evenimentul a avut un mare succes în creșterea interesului pentru 
proiectul SMEmPower Efficiency, pornind conversații interesante între participanți. 
Rezultatele obținute în urma acestuia sunt: 90 de persoane înregistrate la eveniment; 
60 de participanți; potențiale colaborări cu IMM-urile interesate de proiect.

pg. 04



www.smempower.com

În aprilie, a fost publicat un raport în care este prezentat nivelul de eficiență 
energetică din cadrul IMM-urilor din țările partenere ale proiectului, inclusiv 
principalele bariere în implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Un raport privind cadrul actual și potențiale îmbunătățiri legate de eficiența energetică în 
industrie, pentru manageri energetici, auditori energetici și companii ESCO.

În mai, vor fi publicate alte două rapoarte cheie, care oferă mai multe infor-
mații despre oportunitățile de finanțare în tările partenere ale proiectului.

Un raport privind mecanismele de finanțare actuale împreuna cu potențiale îm-
bunătățiri, schemele de sprijin și prezentarea cadrului energetic și climatic pentru anul 
2030, în tările participante.

Un raport privind schemele de certificare actuale pentru managerii și auditorii 
energetici din țările partenere și din Europa și privind programele și metodele de formare 
existente.

… descarcă aici

» Lansarea primei ediții a cursurilor de Educație și Instruire pentru IMM-uri
Una dintre principalele rezultate ale proiectului este realizarea unui program inte-
grat de Educație și Formare (E&T), care vizează personalul IMM-urilor din domeniul 
energiei și care să fie adaptat la nevoile reale ale IMM-urilor. Programul E&T se va 
concentra pe datele financiare și tehnice necesare pentru a demonstra că măsurile 
specifice sunt rentabile, în timp ce cursanții își vor aplica cunoștințele dobândite pe 
cel putin 160 de site-uri pilot. Cursurile de instruire vor fi gratuite. Este o șansă foarte 
bună să îmbunătățiți eficiența energetică a companiei dumneavoastră, și să reduceti 
costurile energetice, crescând în același timp cunoștințele echipei.

» Apel deschis pentru selectarea întreprinderilor pilot.

Mai multe întreprinderi-pilot vor fi selectate pentru a beneficia de suportul tehnic ofe-
rit de echipele de lucru și de partenerii consorțiului. Aceștia vor lucra în comun la ra-
poartele care detaliază măsurile propuse de economisire a energiei pentru piloții se-
lectați. IMM-urile interesate pot solicita să participe și să obțină sprijin în efectuarea 
analizelor energetice, asistență tehnică și propuneri concrete de soluții de economisire 
a energiei. 

» Dezvoltarea unor instrumente online GRATUITE:
În cadrul proiectului va fi dezvoltat un instrument de Monitoring & Targeting și un 
instrument de Measurement & Verification.

… în curând pe portalul SMEmPower
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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 sprijiniimplementarea celor mai bune propuneri. În plus, proiectul va livra o 
serie de sisteme integrate și programe acreditate de Educație și Instruire (E&I) în 
domeniul eficienței energetice, dedicate personalului IMM-urilor. În plus, vor fi orga-
nizate 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 specificate sunt rentabile.

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 din 

programul de cercetare și inovare al 

Uniunii Europene H2020 pe baza 

acordului de finanțare nr. 847132.
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