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Proiectul  Save Energy in Textile SMEs (SET) 

a fost  lansat pentru a permite IMM-urilor textile europene să-și 

îmbunătățească eficiența energetică și să obțină beneficii economice 

tangibile și numărabile și beneficii prin utilizarea eficientă a resurselor. 

 

 

 CE OFERA SET COMPANIILOR ?  
 

  

 
 

Inregistrare: gratuita 
www.certex.ro/noutati 

UN INSTRUMENT DE  

AUTOEVALUARE 
OBLIGAȚII LEGALE 

SESIUNI DE INFORMARE 

SI TRAINING 

STIMULENTE 

FINANCIARE 



Eficiența energetică devine o problemă urgentă în sectorul european de 

textile din mai multe motive: 

• Reglementarile  referitoare la eficiența energetică devin mai stricte: 

unele țări încep să pună în aplicare noi reguli, iar altele le actualizează 

(și le înăspresc ) pe cele existente. 

• Prețurile energiei sunt în creștere: prețurile energiei au crescut deja în 

mod substanțial, dar există, de asemenea o incertitudine asupra 

modului în care prețurile vor evolua în viitor (de exemplu, din cauza 

energiei regenerabile sau a creșterii instabilității în țările producătoare 

de petrol). 

• Menținerea competitivității presupune controlul și optimizarea costurilor 

energetice: companiile textile europene deja au raționalizat foarte mult 

resursa umană. Pentru a crește în continuare competitivitatea, trebuie 

luate în considerare alte surse. Energia este o sursă deosebit de 

importantă cu potențial încă ridicat, în special la nivelul IMM-urilor. 

  

SOLUTII 
Pe parcursul derularii  proiectului SET vor fi dezvoltate Instrumente unice 

de Economisire si de Eficientizare a Energiei  pentru IMM-urile din industria 

textilă europeană. Vom sprijini eficiența energetică pentru 150 de companii 

prin aplicarea acestei scheme la sediul companiilor, oferind instruire și 

asistență. De asemenea, 350 de IMM-uri europene textile vor primi toate 

elementele necesare (atât tehnice cât și non-tehnice) pentru a-și evalua 

opțiunile și a lua decizii bine informate. Înainte de a modifica procesele de 

producție ale companiei și de a face investiții de creștere a eficienței 

energetice, IMM-urile textile au nevoie să obțină diferite tipuri de informații, 

inclusiv contextul legal și particularitățile economice și tehnice. 

  

PARTENERI 
9 parteneri motivati din  Portugalia, Italia, Belgia, Germania, Republica 

Ceha, Ungaria si Romania  și-au unit forțele în cadrul SET pentru a îmbina 

competențele lor complementare și rețelele de afaceri cu scopul de a 

atinge acest obiectiv esențial, care răspunde atât nevoilor IMM-urilor 

textile– cât și clienților sau membrilor acestora. Consiliul Consultativ al SET 

este format din reprezentanți ai Asociatiilor de producatori de  utilaje textile 

din Germania , VDMA și din Italia ACIMIT. 

   

 



  Întregistrarea participanților   

5’ Deschiderea  sesiunii INCDTP, Doina Toma 

  1 ORĂ PENTRU A ÎNVĂȚA DESPRE EFICIENȚA ENERGETICĂ  

10’  SET și campania Energy Made-to-Measure, 

Eficiența energetică pentru industria de 

textile și de îmbrăcăminte 

INCDTP, Doina Toma 

10’ Obligații legale privind eficienta energetica INCDTP , Claudia 

Niculescu 

10’ Stimulente financiare pentru sprijinirea 

investitiilor in  eficienta energetica 

INCDTP , Claudia 

Niculescu 

30’ Instrumentul ESET – suport  pentru 

managementul energiei 

Demonstrație în vederea utilizării 

INCDTP, Doina Toma  

15’ Intrebari si discutii   

  1 ORĂ PENTRU A INVESTI ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ  

20’ Prezentarea beneficiilor  obtinute din 

aplicarea masurilor eficienta energetica în 

producția de textile/ îmbrăcăminte  

INCDTP, Claudia 

Niculescu  

20’ O experienta de succes in cadrul proiectului 

SESEC:  DATSA  Textil SRL  - economie de 

peste 20% din costurile  cu energia electrica 

INCDTP, Claudia 

Niculescu  

20’ Module de instruire SESEC: echipamente 

de productie; sistemul de iluminat; ventilatie 

si aer conditionat 

INCDTP, Doina Toma  

15’ Intrebari si discutii   

PROGRAM 



SET este o parte a campaniei de informare Energy Made-to-Measure, 

coordonata de EURATEX,  care se va derula până în 2016 pentru a  

mobiliza peste 300 de companii de textile și de îmbrăcăminte, în special 

IMM-uri, pentru a deveni mai eficiente energetic. 
 

Contact  
EURATEX, SET Project Coordinator  

Mauro Scalia 

Mauro.scalia@euratex.eu 

Tel: +32 2 285 48 91     

Inregistrare:  transmiteti un e-mail  la  certex @ns.certex.ro cu 

numele  dvs., organizatia si datele de contact 


