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Obiectiv general
Proiectul promoveaza eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie prin

educație și activități practice în comunități, ce au drept scop utilizarea durabilă a resurselor din

regiunile de frontieră ale celor patru state partenere.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
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Consorțiu
Coordonator:
Universitatea Națională din Uzhhorod, Ucraina 

Parteneri:
Regiunea Szabolcs-Szatmar-Bereg, Ungaria

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
ONG-ul Centrul de Inițiative European, Ucraina

Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia

Universitatea din Nyiregyhaza, Ungaria

Domeniu RIS3 Nord-Est: ENERGIE
 

Nișa de specializare: Energie din surse
alternative & Eficiența energetică

3 comunități din fiecare regiune
vor beneficia de organizarea de

ateliere tematice, sesiuni de
instruire și schimb de bune

practici cu ajutorul experților din

regiunile partenere



Realizarea de studii teoretice și practice care vizează dezvoltarea
Conceptului de Energie cu soluții noi pentru comunități;
Organizarea de sesiuni de instruire pentru grupurile de lucru și

echipele de audit energetic;

Realizarea de intervenții la scara mică, stabilirea unui sistem
eficient de măsurare a consumului de energie, colectarea de date

etc., inclusiv schimburi de experiență;

Organizarea de seminarii tematice pentru grupuri de lucru, în

vederea prezentării rezultatelor cercetării și a rezultatelor auditurilor;

Diseminarea și promovarea activităților proiectului.

ACORDURI DE COLABORARE
au fost încheiate între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 3
comunități din județul Suceava: UAT Vama, UAT Liteni și UAT Șcheia.

Obiectivele acordurilor de colaborare:

 

Pagina de web 
Proiect NESICA: www.nesica.usv.ro

Asigurarea unei abordări strategice în domeniul eficienței energetice și a utilizării surselor
regenerabile de energie în regiunile de frontieră prin dezvoltarea Conceptului Energetic de
Cooperare Transfrontalieră (Joint Energy) pentru comunitățile pilot și universități;

Consolidarea cooperării transfrontaliere;

Creșterea eficienței energetice prin inițiative comune: crearea unui sistem inovativ de

producere a energiei termice, crearea unui sistem inovativ de stocare a energiei, înființarea de

laboratoare specializate care vizează soluții pentru monitorizarea utilizării energiei, dezvoltarea de

concepte și soluții noi pentru comunitățile pilot;

Creșterea nivelului de conștientizare, competențe și abilități în tehnologii bazate pe utilizarea

surselor regenerabile de energie (RES), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și intervenții

în domeniul eficienței energetice între comunități și instituții;

Înființarea de centre și laboratoare specializate în inovare energetică, dotate cu echipamente

de ultimă generație și cu standuri educaționale moderne pentru instruirea membrilor

comunităților participante, a studenților precum și a tinerilor specialiști;

Crearea de echipe de specialiști pentru instruirea și consilierea persoanele interesate cu

privire la problemele energetice durabile și schimbările climatice, prin organizarea de ateliere

tematice, sesiuni de instruire și schimb de bune practici.

Obiective specifice:

Primăria Vama

Primăria Șcheia

Primăria Liteni

Înființarea de centre de inovare energetică și laboratoare de
eficiență energetică cu personal calificat și echipamente

profesionale pentru audit energetic;

Elaborarea planurilor de eficiență energetică ale celor 3 UAT-uri 
 (rapoarte de audit energetic);

Formarea de personal calificat și instruire pentru economisirea de

energie;

Organizarea de training-uri și workshop-uri pentru echipele de

proiect;

Disminarea rezultatelor proiectului la nivel local, național și

internațional.

Principalele rezultate ale acordului de colaborare:

Predarea Certificatului de
Performanță Energetică și

auditurilor energetice, primarilor
din Vama, Șcheia și Liteni.

Stand pentru studiul funcționării

sistemelor fotovoltaice on-grid și off-

grid.

Analizor de calitate a

energiei - Solar 300N

Cameră de

termoviziune -

Fluke Ti401 Pro 9

Hz

http://www.nesica.usv.ro/

