
 
                                                                    

 

Braila, 05- 10- 2017 

Proiectul Rebus – “Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor” 

Eveniment interregional – Miskolc/Ungaria, 27-28 septembrie 2017 
 

In perioada 27-28 septembrie 2017, a avut loc cel de-al patrulea eveniment interregional prevazut 

in cadrul proiectului REBUS, organizat in Miskolc/Ungaria, de Agentia pentru Dezvoltare din 

Borsod-Abaúj-Zemplén/Regiunea Ungaria de Nord, in calitate de partener al proiectului. 

La acest eveniment au participat reprezentanti din partea ADR SE si Primariei Municipiului 

Buzau, partener de proiect, avand rol strategic in implementarea activitatilor proiectului. 

Evenimentul interregional a inclus o sesiune de schimb de informatii si bune practici care 

vizeaza masuri de imbunatatire a planificarii, implementarii, monitorizarii si dezvoltarii 

capacitatii institutionale in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice din regiunile 

partenere. Bunele practici prezentate vor fi analizate din perspectiva transferabilitii acestora in 

planurile de actiune regionale pentru implementarea si monitorizarea masurilor de imbunatatire a 

eficientei energetica a cladirilor publice. 

In cadrul vizitei de studiu organizata in localitatea Mád din judetul Borsod-Abaúj-Zemplén, au 

fost prezentate cladiri publice reabilitate din punct de vedere al eficientei energetice si finantate 

cu sprijinul Uniunii Europene. 

Proiectul REBUS este finantat prin Programul Interreg Europe, Prioritatea 3 „Sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, fiind 

implementat de un consortiu care reuneste parteneri din Uniunea Europeana, cu rol in 

dezvoltarea/implementarea de instrumente de politica publica in domeniul eficientei energetice: 

Agentia pentru Energie din Florenta, Italia – lider de proiect, Autoritatea Locala din orasul 

Malmӧ, Suedia, Agentia pentru Dezvoltare din Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria, Asociatia 

Municipalitatilor din Polonia „Energia Oraselor” - PNEC, Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Est, Romania, Institutul European pentru Inovare, Germania – partener consultativ, 

Consiliul Local Durham, Marea Britanie, Administratia Regionala a Regiunii Creta, Grecia.  

Proiectul vizeaza sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in 

toate sectoarele, prin imbunatatirea implementarii politicilor si programelor de dezvoltare 

regionala. 

Pentru informatii suplimentare, puteti accesa: 

www.interregeurope.eu/REBUS 

https://www.facebook.com/interregeuroperebus/  

https://twitter.com/REBUS_Project  

http://www.interregeurope.eu/REBUS
https://www.facebook.com/interregeuroperebus/?fref=ts
https://twitter.com/REBUS_Project

