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“For a greener future of rural area”

Introducere
În data de 24 aprilie 2014 a fost organizat
o întâlnire cu persoanele cheie și
reprezentanții grupului țintă, în cadrul
căruia a fost derulat un atelier de lucru
privind
întocmirea
unor
”strategii
alternative” privind utilizarea potențialului
de energie regenerabilă din zonă. Totodată
le-a fost prezentat stadiul implementării
proiectului.

http://www.terre-project.eu

Municipiul Odorheiu Secuiesc – 24 aprilie 2014.
În data de 24 aprilie 2014. a fost organizat o întâlnire cu persoanele cheie
(stakeholders) și reprezentanții grupului țintă, care a avut loc în sala de consiliu al
Municipiului Odorheiu Secuiesc.
Conform agendei întâlnirii mesajul de bun venit a fost rostit de primarul Municipiului
Odorheiu Secuiesc, domnul Bunta Levente. Dânsul a subliniat importanța
implementării unor asemenea proiecte, deoarece o strategie bine gândită poate
rezolva problema facturilor mari de întreținere și prin economie de energie, sumele
râmase pot fi folosite la alte investiții, care sunt tot așa de importante comunității
locale. Ne-a dezvăluit că are experiență în derularea proiectelor cu caracter energetic
și a exemplificat cu realizarea unui sistem eficient de iluminare publică dintr-un alt
proiect la care a fost manager de proiect.
În continuare domnul director Orbán Béla a prezentat, schițat, proiectul și activitățile
din cadrul acestuia, după care a amintit stadiul de implementare a fiecărui pachet de
activități.
În prima parte a întâlnirii, cei prezenți au fost implicați în derularea simulării privind
ecosistemele și utilizarea potențialului de resurse de energie regenerabilă, fără a
distruge mediul înconjurător. Astfel domnul Márton András, membru al echipei de
implementare a proiectului, a prezentat pașii ce trebuie urmați și regulile completării
chestionarelor. În acest sens au fost formate cinci grupuri de persoane, și fiecare și-a
însușit caracterul instituție/organizației pe care o reprezentau, respectiv atribuțiile,
rezultatele ce trebuiau îndeplinite/atinse. După negocierile efectuate din cadrul
simulării, fiecare echipă a predat contractele semnate cu partenerii și au fost trase
primele concluzii ale probei practice. Cei prezenți au constatat, în unanimitate, că nu
au câstig de cauză, doar dacă privesc lucrurile în ansamblu și nu doar din perspectiva
economică sau a eficienței energetice.
În a doua parte a întâlnirii, având ca moderator pe domnul Márton András, cei prezenți
au parcurs pași celei de a doua probe practice, privind întocmirea unor strategii
alternative. Proba practică a constat în descoperirea unor motto-uri și a unor obiective
în vederea rezolvării problemelor comune: facturi mari la cheltuieli pentru populație și

creșterea în mod continuu a prețului energiei electrice. Fiecare echipă, a fost formate
patru grupe, a avut un scenariu diferit de potențial de resurse de energie regenerabilă,
cu ajutorul cărora, prin anexarea unor activități la diferitele obiective, trebuia să
realizeze o reducere a costurilor amintite anterior.
La sfârșitul întâlnirii fiecare echipă a prezentat un ”lanț” de slogan-obiectiv-activități.
Urmează ca datele strânse să fie prelucrate/sintetizate de către echipa de
implementare a proiectului, și trimise la specialiștii de la Univesitatea IUAV din Veneția
(Italia).

