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An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 
areas in participating to the CovenANT of Mayors 

PRESENTATION: Clusterul de Energii 
Sustenabile din Romania 
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Date introductive 
Scopul ROSENC este: 

•promovarea României, a Regiunii Vest şi a judeţului Timiș, pe termen lung, ca lider 
în sectoarele energiilor regenerabile, eficienţei energetice şi noilor energii 
sustenabile şi  

•participarea în reţelele internaţionale ca partener sau coordonator de proiecte 
pentru creşterea competitivităţii organizaţiilor din asociaţie. 

 

Date despre ROSENC: 

•fondat in 22.02.2011,  

•de catre 26 de membri fondatori, actualmente 35 membri, 

•buget total alocat dezvoltării sectorului energiilor verzi pentru perioada 2010-
2012 de 16,8 mil. Euro, 

•număr total de 7.325 de angajaţi, 
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Obiective 
•1) Promovarea şi participarea la elaborarea politicilor, managementului şi 

ingineriei competitivităţii integrate în domeniul energiei sustenabile;  

 

•2) Promovarea şi dezvoltarea competitivă a următoarelor domenii: inovare, 
producţie, comercializare şi utilizare eficientă a energiei, a energiilor regenerabile şi a 
noilor tehnologii energetice sustenabile; 

 

•3)       Reprezentarea intereselor membrilor activi în cadrul clusterului; 

 

•4) Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, înfiinţării noilor firme şi atragerea 
de investiţii noi în domeniul economic de interes. 
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Avantaje 
 
Energiile sustenabile provin din surse 

acceptate ca fiind inepuizabile (soare, 

apa, pamant, vant). Odata cu trecerea 

la productia pe scara larga a echipa-   

mentelor, pretul energiilor sustenabile  

va scadea considerabil. 
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Avantaje 
 
Metodele de producere a  

energiei din surse regenerabile 

sunt in general nepoluante. 

 

Produse materiale ecologice: 

- materie prima / productie ecologica; 

- utilizare / punere in opera durabila; 

- reciclare / valorificare dupa utilizare. 
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Avantaje 
 
Campanii de promovare a  

energiilor sustenabile in randul 

cetatenilor, a celor doua concepte  

de baza: 

- energii regenerabile si  

- eficienta energetica. 
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Avantaje 
 
Odata cu cresterea numarului 

de facilitati pentru producerea  

de energie, va creste in mod 

firesc si numarul de locuri de 

munca in acest sector. 
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