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COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria Municipiului Arad a organizat „Zilele Energiei Arad 2013” în perioada 20 – 21 iunie 2013, în 

contextul angajamentelor asumate odată cu semnarea Convenției Primarilor. 

Conform planificărilor s-au desfășurat două evenimente în contextul celebrării zilelor energiei Europene. 

În data de 20 iunie s-a desfășurat un eveniment de conștientizare și informare în cadrul Colegiului Tehnic 

Aurel Vlaicu, unde la eveniment au participat un numar de 40 elevi de liceu conduși și susținuți de d-na 

profesoară Cristina Silaghi, care și-au manisfestat interesul asupra subiectelor abordate pe tema pașilor 

în eficientizarea energetică în școli, privind comportamentul individual și de grup și modalități de 

comunicare cu părinții în vederea conștientizării la nivel de familie a importanței acestor elemente. ”Un 

pas de la tine, un salt uriaș pentru Europa”, fiind motto-ul lansat de EUSEW anul acesta pentru aceste 

evenimente, a fost pe placul copiilor, aceștia urmărind cu interes prezentările realizate de către 

specialiștii invitați la eveniment din partea companiei Denkstatt Romania – D-na Fistiș Gabriela și din 

partea Universității Vasile Goldiș - dl. Prof. Dan Ușvat. Evenimentul a cuprins și un concurs de postere pe 

tema eficientizării energetice în școli, unde elevii de liceu au prezentat viziunile lor privind 

„Comportamentul responsabil - Producția și consumul durabil” cât și ”Elemente de eficientizare 

energetică - Economisirea de energie pentru noi și pentru viitor”, finalizat cu premierea participanților și 

postarea posterelor în cadrul Primăriei Municipiului Arad. 

       

         

Câteva poze din cadrul evenimentului de la Colegiul Aurel Vlaicu. 
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În data de 21 iunie, Primăria Municipiului Arad a organizat conferința ”Ziua Energiei Arad 2013 – ediția a 

II-a”, unde D-na Fistiș Gabriela și Dl. Neamțiu Corneliu au prezentat rezultatele de până acum ale 

proiectului ”Conurbant” finanțat pe linia de UE - IEE – Intelligent Energy Europe, s-au prezentat de către 

d-na Aida Szilagyi – Președinte al Centrului Național de Producție și Consum Durabile bunele practici și 

abordări în încurajarea transportului public - cîteva soluții privind transportul sustenabil, bune practici 

privind eficientizarea energetică în sectorul industrial – metode aplicate de către compania Takata 

Romania prezentate de către Dl. Manager Energetic - Ovidiu Crișan, funcționarea parteneriatelor ESCO și 

modalități optime de încheiere a contractelor de performanță energetică prezentate de către Dl. Sorin 

Hanja de la ENERGO Bit, modalități optime de acces la expertiză tehnică privind eficientizarea energetică 

utilizând rețelele puse la dipoziție de clustere prezentat de către Dl. Director Executiv Vlad Stanciu de la 

ROSENC – Clusterul de Energii Sustenabile din Romania și rezultatele proiectului SHEEP finanțat pe linia 

UE - IEE – Intelligent Energy Europe încheiat anul acesta, prezentate de catre Dl. Dan Ușvat, proiect care 

a vizat conștientizarea și informarea sectorului institutional și economic privind cele mai bune practici 

privind utilizarea echipamentelor electrice eficiente cât și modalități eficiente de acțiune la nivel de 

individ privind eficientizarea energetică. Conferinta s-a incheiat cu discuții relevante pe tema 

eficientizării energetice, participanții fiind foarte interesați de subiectele lansate, iar contextul acestei 

conferințe punând la dispoziție o serie de informații utile care să vină în ajutorul administrației locale 

privind implementarea cu succes a „Planului de Acțiune privind Energia Durabilă”, plan aprobat la nivel 

local prin HCL nr. 170/14.08.2012. 

   

   

Câteva poze de la conferința ”Ziua Energiei Arad 2013 – ediția a Ii-a” 

Data: 03.07.2013 


