
 

 

 
 
 
 
Stimată Doamnă,  
Stimate Domn, 
 
 
Suntem onoraţi sa vă adresăm invitaţia de a participa la seminarul “Energie Durabilă 
pentru România” care va avea loc la Bucureşti în data de 23 noiembrie 2007, orele 
9.30, în sala Casei Universitarilor din strada Dionise Lupu nr.46. 
 
Dorim să discutăm cum poate România să-şi asigure energia necesară la orizontul 
anilor 2050 în condiţiile unei dezvoltări durabile şi cum pot contribui ONG-urile şi 
cercetarea la această ţintă. 
 
Se va prezenta un scenariu elaborat de organizaţii membre ale INFORSE-Europe 
(Reţeaua Internaţională pentru Energie Durabilă), scenariu care oferă o alternativă 
bazată preponderent pe creşterea eficienţei energetice şi pe utilizarea pe scară largă 
a resurselor energetice regenerabile, în aşa fel încât in preajma anului 2050 producţia 
de energie să nu mai fie însoţită de emisii de dioxid de carbon.     
  
Planul de Acţiune pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile în România, 
propus şi realizat de un grup de ONG-uri şi de experţi din cercetarea românească 
coordonat de fundaţia Terra Mileniul III, va fi de asemenea dezbătut în seminarul 
nostru. 
 
De actualitate este şi prezentarea unor exemple de succes din unele ţări europene 
în utilizarea fondurilor structurale pentru implementarea proiectelor de energie 
durabilă. 
 
Un alt subiect în discuţie este colaborarea între sectorul cercetării şi societatea civilă 
reprezentată prin organizaţiile neguvernamentale, pentru promovarea tehnologiilor 
folosind surse regenerabile de energie. Proiectul european INRE promovează această 
colaborare. 
 
Vă transmitem agenda preliminară a întâlnirii. Vă rugăm să confirmaţi participarea pe 
una din adresele: earthfriends@clicknet.ro , office@enero.ro sau la telefoanele 0236-
462564, 021-6652605. 
 
 
Gunnar Boye Olesen – INFORSE-Europe 
 
Ion Constantin Zamfir – Prietenii Pământului şi INFORSE-Europe  
 
Cristian Ţânţăreanu – ENERO  



Programul seminarului 

Energie durabilă pentru România  
23 noiembrie 2007  

Casa Universitarilor, Bucureşti  
str. Dionisie Lupu 46 

 
 

09.30 Cuvânt de deschidere 
09.40  Prezentarea participanţilor 
 Sesiunea INFORSE-Europe 

 
09.50 Introducere, Gunnar Boye Olesen, INFORSE EUROPE 
10.00 Viziune România 2050, Ion Zamfir, PRIETENII PAMANTULUI 
10.20 Plan Naţional de Utilizare a SRE, Lavinia Andrei, TERRA MILENIUL III 
10.40 Strategia Energetică a României,         ARCE 
11.00 Pauza cafea 

 
11.20 Eficienţa energetică în sectorul rezidenţial 
11.40 Exemple de succes în utilizarea fondurilor structurale pentru finanţarea 

proiectelor de energie durabilă, Ion Zamfir, PRIETENII PAMANTULUI 
12.00 Discuţii: Poate România să-şi asigure necesarul de energie pentru anul 2050 fără 

emisii de carbon?  
13.00 Bufet 

 
 Sesiunea INRE „Cercetarea, sursele regenerabile de energie şi ONGurile” 

 
14.00 Prezentarea proiectului european INRE, Elena Vaduva, ENERO 
14.20 Prezentarea  programului de cercetare FP7, Nicoleta Ion, ENERO 
14.40 Discuţii privind  activitatea, nevoile şi rezultatele fiecărei organizaţii în domeniul 

SRE 
15.10 Pauza cafea 

 
15.30 Rolul ONG-urilor în promovarea rezultatelor cercetărilor. Discuţii şi schimb de 

informaţii 
15.50 Oportunităţile unor viitoare colaborări în domeniul SRE şi identificarea modelelor 

de finanţare  
16.10 Scenarii privind dezvoltarea SRE în Europa, Cristian Ţânţăreanu, ENERO 
16.30 Discuţii, concluzii  
17.00 Inchiderea seminarului 

 



 
 


