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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPA ACTIV LA PRIMA ÎNTÂLNIRE A CONSORȚIULUI 
PROIECTULUI EUROPEAN “EDDIE” FINANȚAT DE COMISIA EUROPEANĂ 

30 Ianuarie 2020, Radu PLĂMĂNESCU 

Centrul Român al Energiei și-a extins recent portofoliul în domeniul inovării prin rolul asumat in Proiectul 
European EDDIE (EDucation for DIgitalisation of Energy) finanțat de Comisia Europeana in cadrul 
Programului ERASMUS Plus. Proiectul EDDIE își propune crearea unei alianțe sectoriale a competențelor 
(„Sector Skill Alliance”) (SSA), prin reunirea tuturor elementelor relevante din domeniul energiei, inclusiv 
industria, educația și formarea, organizații europene, parteneri sociali și autorități publice. Obiectivul 
principal al acestei alianțe este acela de a dezvolta un Plan de Acțiuni pe termen lung pentru digitalizarea 
sectorului energetic european, care să permită corelarea cerințelor in privința competențelor necesare 
digitalizării sectorului energetic și oferta educaționala si profesională. 

Reprezentanții CRE au participat prin videoconferința la prima întâlnire a echipei de proiect, organizată de 
Coordonatorul Proiectului – Universitatea COMILLAS in 29 Ianuarie. EDDIE a început la 1 ianuarie 2020, va 
dura 4 ani și are un buget de 4 milioane de euro. Consorțiul este condus COMILLAS – o universitatea catolica 
din Madrid, Spania, cu o vasta experiență in formarea studenților in domeniul ingineriei energetice. 
Consorțiul include 16 parteneri din zece țări europene: România, Spania, Franța, Grecia, Germania, Cipru, 
Italia, Suedia, Belgia si Luxemburg, incluzând Operatori de distribuție, universități, Centre de Cercetare, 
entități din domeniul energiei electrice, si furnizori de servicii energetice. 

Lucrările ședinței au fost deschise de Miguel Sanchez si Alvaro Lopez, reprezentanți COMILLAS care au 
mulțumit participanților și au prezentat agenda lucrărilor. Proiectul este structurat pe mai multe pachete 
de lucru, care abordează managementul Proiectului, acțiunile de identificare a competențelor si 
inadvertențelor pe plan educațional si profesional in domeniul energetic precum si crearea unei baze de 
date in ceea ce privește profilul locurilor de munca si a competentelor necesare in domeniul energetic. Alte 
pachetele de lucrări cuprind crearea si implementarea produsului EDDIE: un plan standard care va cuprinde 
exemple concrete de politici si inițiative la nivel național si regional care va adresa deficientele si 
nepotrivirile de competente, precum si favorizarea parteneriatelor intre mai multe părți (de exemplu, intre 
industrie, educație si autoritățile publice). Centrul Român al Energiei contribuie cu resurse si expertiza la 
toate pachetele de lucrări si coordonează activitățile de diseminare si exploatarea (WP7). In cadrul acestuia 
se vor desfășura activitățile de diseminare pe parcursul implementării proiectului, precum și prezentarea 
evoluției rezultatelor proiectului. Diseminarea se va face în paralel cu celelalte pachete de lucrări, cu un 
accent puternic pe exploatare și sustenabilitatea durabilă a proiectului. Încă de la începutul proiectul se va 
crea un site web, asigurând-se in acest fel diseminarea, dar și schimbul de informații și comunicarea la nivel 
European cu alte proiecte sectoriale.  

În cadrul acestei întâlniri, CRE a fost reprezentată de Mihai PAUN, Mihai MLADIN, Carina ZIDARU si Radu 
PLAMANESCU, care au prezentat contribuțiile CRE în analiza și a implementarea pachetului 7 de lucrări 
privind întreaga activitate de diseminare si crearea imaginii proiectului EDDIE. 

Asociația CRE este partener împreuna cu membrii săi și alți potențiali membri în consorții internaționale, 
pentru derularea mai multor proiecte în domeniul energiei finanțate de către Comisia Europeană: SUCCESS 
împreună cu ELECRICA, RESERVE împreună cu TRANSELECTRICA, WiseGRID, NRG5 împreună cu ROMGAZ, 
CROSSBOW împreună cu TRANSELECTRICA, SOGNO împreună cu CEZ România si TELEKOM România, 
PHOENIX împreună cu TRANSELECTRICA, TRINITY si EDDIE. 
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