
 
 
 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău a organizat în ziua de 26 februarie, ora 10, un 
eveniment de amploare în cadrul proiectului Towards 100 % RES rural communities (Către 
comunități rurale care utilizează 100% energie regenerabilă). 

Proiectul, finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și având 13 parteneri din 9 
țări, se adresează comunităților rurale care sunt sprijinite în a adera la Convenția Primarilor 
(Covenant of Mayors) si în dezvoltarea în comun a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă. 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău este partener în proiect iar Consiliul Județean 
Bacău a acceptat calitatea de Coordonator Teritorial, sprijinând cele 12 localități participante în 
realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă. 

Derulat într-un cadru festiv, în Aula Universității Vasile Alecsandri din Bacău, 
evenimentul a fost deschis de Președintele Senatului domnul prof.univ. dr.ing. Gabriel Lazăr care 
a urat bun venit tuturor participanților și în mod special oaspeților din Franța. 

Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul inginer Claudiu Năstasă, în 
cuvântul domniei sale, a subliniat importanța proiectului pentru aria județului Bacău participantă 
la proiect, și-a exprimat aprecierea pentru orientarea pe care Uniunea Europeană a început să o 
arate ariilor rurale și a subliniat disponibilitatea, atât a CJ Bacău cât și a domniei sale personal în 
a acorda sprijin pentru finalizarea cu succes a activităților propuse. 

În continuare domnul Iulian Movilă (Agenția pentru Protecția Mediului Bacău)  a dat 
citire mesajului trimis de doamna Elena Dumitru, Secretar de Stat, la Ministerul Mediului si 
Schimbărilor Climatice, care din motive obiective nu a putut participa la eveniment.  

La manifestare au participat: coordonatorul proiectului, dl. Yannick Régnier de la Comite 
de Laision Energies Renouvelables (CLER), doamna Isabelle Meiffren de la SOLAGRO 
Toulouse, Didier Somen, președintele Le Pays de l'Albigeois et des Bastides, domnul  Julien 
Frat, manager de proiect la Climate Energy Plan. 

În cadrul evenimetului, primarii și reprezentanții localităților: Colonești, Stănișești, 
Plopana, Odobești, Izvoru Berheciului, Oncești, Horgești, Prăjești, Dealu Morii, Ungureni, 
Vultureni, Slanic Moldova au semnat aderarea la Convenția Primarilor. 

Evenimentul din data de 26 februarie a fost precedat de vizita delegației franceze și a 
reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cateva din localitățile băcăuane participante la 
proeict. Oaspeții au fost deosebit de impresionați de ospitalitatea gazdelor și deschiderea acestora 
către utilizarea surselor de energie regenerabilă. 
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