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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului 

VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de 

energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, a participat in perioada 30-31 

octombrie 2019, la cel de-al 6-lea eveniment interregional organizat in Bordeaux/Franta. 

 

Proiectul VIOLET este implementat de un consortiu care reuneste organizatii din 

Uniunea Europeana cu rol in dezvoltarea si implementarea politicii de dezvoltare regionala in 

domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu, respectiv: Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est (Lider de proiect), Institutul European pentru Inovare si Tehnologie 

(Germania), Agentia de Energie din Cipru, Ministerul Regional al Locuintelor si Lucrarilor 

Publice - Intreprinderea Publica pentru Locuinte Sociale si Inovare din Andalusia (Spania), 

Primaria Orasului Middelburg (Olanda) si Agentia Locala pentru Energie si Clima (Franta). 

 

Proiectul isi propune imbunatatirea politicilor in domeniul eficientei energetice a 

cladirilor traditionale, cu valoare de patrimoniu, in vederea conservarii si adaptarii acestora la 

standardele actuale de eficienta energetica. 

 

Evenimentul interregional a fost organizat de catre Agentia Locala pentru Energie si 

Clima din Bordeaux si a reunit 35 participanti, reprezentanti ai regiunilor partenere in proiect, 

ai administratiei publice locale/regionale, consultanti in domeniul eficientei energetice, 

precum si administratori ai cladirilor de patrimoniu. Din partea Regiunii de Dezvoltare Sud-

Est, au participant reprezentanti ai ADR SE, ai Consiliilor Judetene Buzau, Tulcea si 

Constanta, ai Primariei Municipiului Buzau si ai Directiei Judetene pentru Cultura Braila, 

organizatii cu rol de parteneri strategici in cadrul proiectului. 

 

Principala tematica abordata a fost elaborarea Planurilor de Actiune in domeniul 

imbunatatirii politicii si programelor de eficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, 

aflate in proces de elaborare la nivelul fiecarui partener de proiect. Planul de Actiune al 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est vizeaza imbunatatirea instrumentului de politici – Programul 

Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritara 5 „Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 

Investitii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 

cultural”. 

 

De asemenea, in cadrul evenimentului interregional, s-a organizat o vizita de studiu 

care a avut ca obiectiv prezentarea unor bune practici in domeniul eficientei energetice pentru 

cladirile de patrimoniu in orasul Bordeaux. 

Eveniment de cooperare interregionala organizat in cadrul proiectului VIOLET 

 Bordeaux/Franta 

30-31.10.2019 
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      Pentru informatii suplimentare cu privite la proiectul VIOLET, puteti accesa: 

http://www.interregeurope.eu/violet/  

http://www.interregeurope.eu/  

https://www.facebook.com/VioletEUProject/ 

https://twitter.com/violet_interreg 

 

http://www.interregeurope.eu/violet/
http://www.interregeurope.eu/

