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Rezumat: Lucrarea prezintă strategia, acţiunile şi rezultatele relevante obţinute în dezvoltarea şi
implementarea conceptelor dezvoltării durabile şi a sisteme de energii regenerabile în Universitatea
Transilvania din Braşov, prin integrarea educaţiei şi instruirii (în cadrul Facultăţii Design de Produs
şi Mediu) cu cercetarea (prin Centrul CDI Sisteme de energii regenerabile şi reciclare – RESREC);
astfel, se evidenţiază conceptul de integrare a liniei de educaţie licenţă-master-doctorat cu cercetarea
şi instruirea non-formală pe tot parcursul vieţii în scopul generării unor rezultate de înaltă calitate în
acest domeniu: absolvenţi capabili să acceadă rapid în piaţa muncii, produse şi tehnologii noi pentru
transfer tehnologic, legături viabile cu mediul socio-economic.
Cuvinte cheie: cercetare şi educaţie, învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltare durabilă, sisteme
de energii regenerabile, mediu şi ingineria valorificării deşeurilor.
Abstract: The paper presents the strategy, actions and relevant results obtained in developing and
implementing the concepts of Sustainable Development and Renewable Energy Systems in the
„Transilvania“ University of Brasov, by integrating education and training (in the Faculty of Product
Design and Environment) with research (in the R&D Centre Renewable Energy Systems and
Recycling – RESREC); the focus is on the concept of integrating the education B.Sc.-M.Sc.-Ph.D
line, with research and non-formal LLL training, aiming at high quality „outputs”: graduates able
to fast penetrate the labor market, novel products and technologies for technology transfer and
links with the companies and administration.
Keywords: research and education, life-long learning, sustainable development, renewable
energy systems, environment and waste engineering.

1. INTRODUCERE
Ca rezultat al directivei europene 20-20-20, implementarea sistemelor de energii regenerabile
(SER) este în prezent recunoscută în Europa ca o componentă necesară a dezvoltării durabile.
Aplicarea acestei decizii politice în mediul economic impune extinderea resurselor de energii
regenerabile şi dezvoltarea de noi soluţii SER, ceea ce va impulsiona un progres rapid al sistemelor
existente. Ca urmare, cercetarea în domeniul energiilor regenerabile înregistrează o abordare
extensivă, de la cercetare fundamentală până la transfer tehnologic, urmărind obţinerea de noi soluţii
complexe interdisciplinare care să asigure scăderea costurilor şi creşterea eficienţei, fezabilităţii şi
acceptanţei sociale. În acelaşi timp, în piaţa forţei de muncă cererea de profesionişti capabili să
implementeze şi să opereze corect sistemele de energii regenerabile este în continuă creştere,
domeniul regenerabilelor reprezentând astfel una dintre cele mai mari şi atractive oportunităţi
profesionale pentru următorii ani.
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Toate aceste tendinţe au fost deja înregistrate la începutul decadei anterioare şi, în acord cu
acestea, Centrul CDI Sisteme de energii regenerabile şi reciclare – RESREC din Universitatea
Transilvania din Braşov şi-a formulat în 2005 strategia integrată pentru educaţie şi cercetare în
domeniul energiilor regenerabile, furnizând cadrul necesar dezvoltării de soluţii specifice, aplicate în
special în mediul construit. Conform programului său de cercetare, Centrul CDI RESREC a dezvoltat
o infrastructură modernă constând din echipamente de testare în laborator şi în mediul real, implicând
mixuri energetice pentru încălzire-răcire (colectoare solar-termice, pompe de căldură, sisteme de
răcire) şi producerea energiei electrice (sisteme fotovoltaice şi microturbine eoliene), instalate în Casa
Solară (clădire cu consum energetic redus din campusul Colina universităţii) şi în Institutul CDI al
universităţii. Aceste standuri permit dezvoltarea şi testarea de soluţii noi eficiente în conceptul „de la
material la prototip”, subliniind totodată nevoia de integrare în designul componentelor şi sistemelor
specifice a condiţiilor din mediul real.
Pe lângă formele curente de valorificare (lucrări în fluxul principal de reviste, brevete etc.),
rezultatele cercetării au fost diseminate către utilizatorii finali, fiind identificat un decalaj mare de
cunoştinţe în domeniu atât în rândul companiilor având ca obiect de activitate energiile regenerabile,
cât şi la nivelul beneficiarilor. Prin urmare, Centrul RESREC a propus, pentru prima dată în România,
programul de studii de licenţă "Ingineria sistemelor de energii regenerabile", urmat de programul de
masterat " Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului". Aceste programe de
studii se integrează într-o linie completă de formare, incluzând de asemenea „Design industrial”,
„Ingineria designului de produs”, „Ingineria şi protecţia mediului în industrie” şi „Ingineria
valorificării deşeurilor”, la nivel de licenţă, care oferă un cadru de educaţie formală centrată pe
principalele teme ale dezvoltării durabile, specific abordată din punct de vedere al ingineriei.
Planurile de învăţământ sunt actualizate anual cu cele mai recente progrese înregistrate la nivel
mondial în domeniul produselor noi integrate în sisteme de energii regenerabile; în acelaşi timp,
studenţii sunt instruiţi cu privire la echipamentele de testare, urmând ca în anii terminali la studiile de
licenţă şi în timpul studiilor de master să facă parte din echipele de cercetare-dezvoltare ale Centrului
RESREC. Această abordare permite, de asemenea, selecţia studenţilor pentru ciclul 3 – studii
doctorale, cele mai recente programe de doctorat fiind destinate creşterii eficienţei sistemelor de
conversie a energiei solare, integrate în special în zonele urbane.
Strategia de formare a resurselor umane înalt calificate în domeniul sistemelor de energii
regenerabile include, alături de sistemul universitar formal organizat la toate cele trei niveluri stabilite
prin Procesul de la Bologna, o componentă importantă de dezvoltare a resurselor educaţionale şi
organizarea de programe de formare non-formală pe tot parcursul vieţii (LLL) pentru o gamă largă de
beneficiari: factori de decizie, angajaţi ai companiilor din domeniu, profesori de liceu, masteranzi şi
doctoranzi etc. Instrumentele educaţionale pentru instruirea LLL a adulţilor şi instruirile non-formale
au fost realizate în cadrul unor proiecte educaţionale cu finanţare UE şi sunt promovate prin diferite
tipuri de acţiuni: formare continuă, şcoli de vară, întâlniri informale etc., urmărind furnizarea bazelor
SER şi creşterea gradului de conştientizare a importanţei socio-economice a SER, precum şi
furnizarea de cunoştinţe înalt specializate în domeniu.
Toate aceste rezultate şi acţiuni au fost posibile datorită dezvoltării şi implicării noastre active
în parteneriate la nivel naţional şi european, ceea ce a permis un schimb eficient de experienţă şi
transferul de cunoştinţe în domeniul surselor de energii regenerabile, cu un impact semnificativ asupra
sensibilizării şi formării profesioniştilor şi a factorilor decizionali de la nivel local, regional şi naţional.
Lucrarea prezintă principalele aspecte referitoare la experienţa în educaţie şi cercetare ştiinţifică
a Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Design de Produs şi Mediu în domeniul
dezvoltării durabile şi sistemelor de energii regenerabile [4], prin detalierea unora dintre cele mai
relevante abordări recente în domeniu: conceptul de dezvoltare a unei linii integrate licenţă-masteratdoctorat, proiecte educaţionale cu finanţare europeană, contribuţia membrilor comunităţii noastre
academice prin participarea în organisme specializate naţionale şi europene.
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2. INTEGRAREA EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ÎN DOMENIUL
DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI SISTEMELOR DE ENERGII
REGENERABILE
În ultimii zece ani a fost dezvoltat un cadru de formare complex, care implică programe
academice de educaţie formală, de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de formare continuă (fig. 1), în
funcţie de nevoile identificate şi de experienţa europeană achiziţionată în universitate; multe dintre
modulele, cursurile şi liniile de formare dezvoltate sunt rezultatul participării în proiecte cu finanţare
europeană. Subiectele de cercetare acoperă o paletă largă de direcţii din domeniu: dezvoltarea de
materiale – design şi optimizare de produs – prototiparea produselor, care vizează realizarea de soluţii
avansate pentru sprijinirea comunităţilor durabile bazate pe sisteme de energii regenerabile
implementate în mediul construit şi soluţii adaptate pentru managementul mediului.
Strategia noastră urmăreşte dezvoltarea unui cadru de învăţământ şi de cercetare pentru o
educaţie de înaltă calitate, care să permită absolvenţilor noştri o inserţie rapidă pe piaţa muncii,
competitivitate în cercetare şi o cooperare reală cu mediul economic şi social, asigurarea unei
vizibilităţi internaţionale crescute care să permită iniţierea şi aplicarea unor programe colaborative de
cercetare şi de dezvoltare avansată a resurselor umane.
Implementarea acestei strategii a început în anul 1998, odată cu primul program de studii de
licenţă de „Design Industrial” lansat în România, de către Universitatea Transilvania; în 1999 a fost
lansat acelaşi program de studii, cu predare în limba engleză, ambele programe oferind studenţilor, în
anii terminali, instruire referitoare la sistemele de energii regenerabile, tehnologii curate etc. În 2002
este iniţiat programul de studii „Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie”, al cărui curriculum
conţine, pe lângă disciplinele specifice privind tehnologiile de mediu, şi cursuri referitoare la
sistemele de energii regenerabile, reciclarea deşeurilor și tehnologii curate. În 2006, Universitatea
Transilvania a propus Ministerului Educației și Cercetării două noi programe de studii de licenţă
„Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile” şi „Ingineria Valorificării Deşeurilor”. Aceste
programe de licenţă au fost incluse în nomenclatorul oficial al programelor de studii din învăţământul
superior şi, astfel, primele cursuri au demarat în anul universitar 2007/2008.
Centrul CDI RESREC: Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare
Cercetare: Sisteme de Energii Regenerabile
Ciclul 1: licenţă (4 ani)

1. Design Industrial
2. Ingineria Designului
de Produs
3. Ingineria Sistemelor de
Energii Regenerabile
4. Ingineria si Protectia
Mediului in Industrie
5. Ingineria Valorificării
Deseurilor

Ciclul 3: doctorat (3 ani)
Ciclul 2: masterat (2 ani)

Design de Produs pentru
Dezvoltare Durabilă si
Protectia Mediului

Cresterea eficientei
Sistemelor de Conversie a
Energiei Solare

25 programe de doctorat
Dezvoltarea de produse
din materii prime
secundare

5 programe de doctorat

Instruirea Adultilor: Sisteme de Energii Regenerabile
si Managementul Mediului: formare continuă, instruire la locul de muncă
Fig. 1. Linia integrată de formare şi cercetare în domeniul dezvoltării durabilă şi RES
implementată în Universitatea Transilvania din Braşov.

La nivelul ciclului de masterat, în 2003 este înmatriculat primul grup de studenţi – absolvenţi
de studii de licenţă din diferite facultăţi de inginerie, la programul de studii de masterat cu durata de
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2 ani „Ingineria Designului şi Managementul Sistemelor de Energii Regenerabile”, rezultat al unui
proiect Socrates / Erasmus / CDA . Oferta de studii masterale a fost extinsă în 2004 cu programul
„Chimie Aplicată în Mediu și Industrie”, dezvoltat ca urmare a unor proiecte Socrate, Erasmus
PROG. În 2009 este organizat un nou program de studii de masterat ca ofertă educaţională pentru
ciclul 2 Bologna: programul „Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă şi Mediu” care conţine
trei trasee opţionale: Design de produs – modul avansat, Designul şi managementul sistemelor de
energii regenerabile, Designul proceselor de protecţie a mediului, oferind de asemenea şi opţiuni de
formare pentru cercetare.
Studenţii masteranzi încep în al doilea an al programului de master instruirea pentru cercetare şi
activităţile aferente pe teme speciale de cercetare, continuate în al 3-lea ciclu ca studenţi doctoranzi
înscrişi, sub coordonarea a 7 conducători de doctorat, în unul din următoarele domenii prioritare de
cercetare integrate în conceptele de dezvoltare durabilă și energie durabilă (fig. 2) [ 1 ]:

Dezvoltare Durabilă

Eficienţă energetică

Economie de energie

Sisteme de Energii
Regenerabile

Materiale, Produse şi Procese
Procese
inovative/noi

Materiale Avansate

Produse
inovative/noi

Transfer Technologic, Educaţie,
Accpetanţă Socială şi Economică

Energie

Mediu
Reciclare

Eco-Bio-Diversitate

a.
ENERGIE SOLARĂ

Monitorizare

Conversie

MEDIU
Microturbine
eoliene

Utilizare pasivă

Reciclare

Tratarea apelor reziduale

Sănătate

Microhidro
ESOLARĂ→ETERMICĂ

Monitorizarea
si prelucrarea
datelor meteo

ESOLARĂ→EELECTRICĂ

Plastic &
Cauciuc

ESOLARĂ→ECHIMICĂ

Sisteme de
Celule
orientare S/T Solare în
Colectoare S/T stare solidă
Sisteme S/T

Fotocataliză pentru:
Producerea H2
Degradarea poluantilor

Designul Echipamentelor

Casa
Solară

Laborator de
Testare a
Materialelor
si a Mediului

Cenusă

Polimeri
Hidrogeluri

Dezvoltare de Materiale
Procese de Modelare si Design
Design de Produs

Asigurarea calitătii

Dezvoltare de Materiale
Procese de Modelare
Design de Produs

Biomasă

Produse
compozite noi

Procese pentru
conversia
biomasei

Substraturi
Adsorbanţi
Membrane

TRANSFER TEHNOLOGIC

b.
Fig. 2. Abordarea cercetării în Centrul CDI RESREC (a) şi principalele domenii de cercetare (b).
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1. Sisteme de energii regenerabile - Design: proiectarea, modelarea şi optimizarea mecanismelor
de orientare a platformelor fotovoltaice; designul şi optimizarea sistemelor de orientare pseudoecuatoriale şi azimutale; mecanisme de orientare cu roţi dinţate, cu eficienţă ridicată; designul
soluţiilor pentru adaptarea convertoarelor solare termice la condiţiile climatice din România; studiul
cinematic şi dinamic al mecanismelor cu camă ca sisteme multicorp aplicate la sisteme de orientare
solar termice; sisteme de orientare pentru modulele fotovoltaice cu concentrare; turbine eoliene mici,
adaptate zonelor cu potenţial eolian redus; optimizarea turbinelor hidro de dimensiuni mici; produse
noi incluzând sisteme de energii regenerabile.
2. Sisteme de energie regenerabilă - Materiale: materiale adaptate pentru celule solare în stare
solidă; materiale ceramice nano-structurate pentru fotoliza apei; materiale noi pentru tehnologia
hidrogenului; materiale adaptate pentru suprafeţe selective IR; compozite metalo-ceramice pentru
acoperiri solar termice obţinute prin SPD; cercetarea şi dezvoltarea dispozitivelor de laborator pentru
depunerea straturilor subţiri.
3. Mediu, reciclarea şi calitatea vieţii: foto-catalizatori din oxizi nanoporoşi pentru descompunerea
poluanţilor organici; epurarea apelor uzate prin adsorbţie / foto-degradarea compuşilor toxici din lemn;
tratarea apelor reziduale folosind absorbanţi modificaţi pe bază de cenuşă; hidrogeluri pentru tehnologii
de mediu; hidrogeluri pentru senzori de mediu; polimeri pe baza de vinil - membrane pentru tehnologii
de mediu; lichide ionice - sisteme de polimeri pentru tehnologii ecologice; noi compozite din cauciuc
reciclat și materiale plastice; designul unor noi produse din materiale plastice reciclate şi compozite din
cauciuc; fotochemoterapie inovatoare cu fotosensibilizatori nanostructuraţi; structuri moleculare din
polimeri vinilici aplicate în mediu şi sănătate.
4. Mediu construit: integrarea sistemelor de energii regenerabile în mediul construit; clădiri cu
necesar energetic redus; utilizarea pasiva a energiei solare (iluminat, umbrire).
Activităţile şi rezultatele de cercetare sunt susţinute de infrastructura modernă, incluzând
echipamente experimentale şi produse software performante (licenţe profesionale), organizată in
laboratoare de cercetare specializate [1]:
1) laboratorul de meteorologie: monitorizarea parametrilor meteo; achiziţia, modelarea şi
corelarea datelor meteo; programe de simulare şi predicţie a radiaţiei solare, ca dată de intrare pentru
design şi prototipare virtuală;
2) laboratoare pentru sisteme fotovoltaice: creşterea eficienţei de conversie a energiei solare în
sistemele fotovoltaice prin utilizarea sistemelor de orientare şi / sau de concentrare;
3) laboratoare sisteme solar-termice şi pompe de căldură: creşterea eficienţei conversiei
energiei solare în sistemele solar-termice prin dezvoltarea de soluţii inovative de colectoare şi prin
utilizarea sistemelor de orientare;
4) laboratorul de turbine eoliene de mică putere: dezvoltarea de soluţii noi pentru turbine
eoliene de foarte mică putere (rotor, pale, amplificator mecanic), adaptate zonelor cu potenţial eolian
scăzut şi mediului construit;
5) laboratorul micro-hidro: dezvoltarea unor soluţii eficiente de sisteme hidro mici şi micro
pentru aplicaţii în regiuni montane;
6) casa solară (fig. 3): dezvoltarea unei laborator la scară 1:1 pentru studiul clădirilor cu consum
redus de energie şi testarea unor soluţii inovative de materiale, mixuri energetice şi sisteme eficiente
energetic;
7) laboratorul de prototipare virtuală: designul conceptual, sinteza cinematică şi dinamică,
aplicarea teoriei sistemelor multicorp pentru mecanisme din componenţa SER; prototiparea virtuală,
optimizarea şi designul de detaliu al SER;
8) laboratorul de sinteză a materialelor avansate: dezvoltarea de noi materiale pentru creşterea
eficienţei conversiei energiei solare şi pentru procesele avansate de depoluare;
9) laboratorul de caracterizare a materialelor avansate: realizarea de studii de caracterizare şi de
optimizare a materialelor avansate şi identificarea performanţelor acestora la implementarea în
aplicaţii concrete.
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Fig. 3. Casa solară.

Cercetarea din Centrul RESREC este direcţionată preponderent pe dezvoltarea de noi produse
şi tehnologii şi, ca urmare, în ultima perioadă au fost depuse la OSIM 20 de propuneri de brevet, şase
dintre acestea fiind deja acordate.
Utilizarea eficientă şi sinergică a cercetării actuale şi de perspectivă reprezintă o parte
importantă a strategiei universităţii, identificată în cadrul proiectului major de dezvoltare a
universităţii, intitulat „Institutul CDI Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO–DD”
(proiect POS-CCE, ID 123, SMIS 2637, contract nr. 11-2009) [3]. Institutul este format din 11 clădiri
de laboratoare specializate, proiectate şi implementate în conceptul clădirilor cu consum redus de
energie, care integrează echipamente moderne performante, la care au acces toate centrele de
cercetare din universitate, premise pentru angajarea activităţilor de colaborare cu entităţi naţionale şi
europene de cercetare sau cu divizii de cercetare din companii. De asemenea, în vecinătatea
Institutului Pro-DD vor fi dezvoltate o serie de structuri pilot precum: Parcul solar – găzduind soluţii
inovatoare pentru integrarea sistemelor de energii regenerabile în clădiri cu consum energetic redus;
Micro-staţie de epurare avansată a apelor uzate, în care vor fi testate noi procese durabile de tratare.
Clădirile institutului în sine reprezintă un laboratoare pilot, utilizând materiale care reduc pierderile
energetice şi sisteme de energie regenerabilă integrate în mediul construit.
Centru CDI RESREC organizează din trei în trei ani Conferinţa Internaţională pentru Energie
Durabilă, CSE, care propune subiecte tematice adaptate la acest domeniu extrem de dinamic. Cea mai
recentă ediţie (CSE 2011) a avut ca principal subiect „Comunităţile Durabile”, reunind cercetători din
nouă ţări. Ca o tradiţie, fiecare ediţie găzduieşte de asemenea un târg de prezentare deschis pentru
companiile active în diferite domenii ale energiei durabile: eficienţă energetică, economisirea de
energie şi sisteme de energie regenerabilă . Următoarea ediţie, CSE 2014 este dedicată soluţiilor
inovative pentru mediul construit sustenabil.

3. STRATEGIA DE INSTRUIRE NON-FORMALĂ
Proiectele internaţionale de educaţie şi formare profesională, desfăşurate în cadrul programelor
Leonardo da Vinci şi Socrates, au reprezentat o cale valoroasă de dezvoltare academică în implementarea
strategiei noastre de instruire non-formală a resursei umane în domeniul sistemelor de energii regenerabile.
Aceste proiecte transnaţionale reunesc parteneri din întreaga Europă, cu experienţe diferite, dar cu un scop
comun: creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale beneficiarilor, îmbunătăţirea calităţii formării şi
educaţiei pe toate aspectele convergente conceptului de dezvoltare durabilă [2].
Planificarea activităţilor de instruire a fost precedată de identificarea nevoilor grupurilor ţintă,
din diferite instituţii, ceea ce ne-a permis extinderea şi o mai bună adaptare a strategiei de formare. De
exemplu, s-a considerat nevoia de formare a profesorilor din învăţământul preuniversitar pentru a
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obţine cunoştinţe şi informaţii referitoare la energia durabilă, pe care apoi să le ofere elevilor lor.
Rezultatul aplicării acestei strategii a fost un grup de proiecte finalizate recent cu succes (tab. 1) [1];
în viitor urmează să fie abordată o serie de obiective noi: dezvoltarea unor instrumente educaţionale şi
a unui cadru adecvat pentru furnizarea de informaţii şi cunoştinţe, identificând ca grup ţintă
autorităţile, precum şi menţinerea legături apropiate cu elevii.
Tabelul 1
Proiecte europene transnaţionale în domeniul dezvoltării durabile
SEE EU-Tool Sustainable Energy for High School Education – An European Training Tool, 226362 – CP – 1
– 2005 – 1 – RO – COMENIUS – C21
Renewable Energy Sources and Environment Management Friendly ICT Tools - RES&EM ICT TOOLS,
RO/02/B/F/PP-141026
Eco-design – an innovative path towards sustainable development, 51388-IC-1-2004-1-RO-ERASMUSMODUC-4
WBT WORLD - Building A Web-Based Trainers’ Wide Open Resource For Learning And Development,
Ro/02/B/F/PP-141053
Training the Students for Promoting and Implementing Renewable Energy Systems, RO/03/91183S.
Exchange of Competencies On renewable Energy Sources and Environment Management, RO/02/91181EX
Improving Competencies On Recycling Waste And Sustainable Development, RO/02/J03535 EX.
Solar Energy: Technology and Management, SOCRATES ERASMUS – CDA
Chemistry Instruction Using Information and Communication Technologies, CHEMINC 87160-CP-1-20001-RO-COMENIUS- C31, 2000 - 2003
Chemistry e-Lab - Information and Communication Technologies in Applied Chemistry, SOCRATES /
ERASMUS – CDA
Management of the chemical investigations in environment protection, SOCRATES/Erasmus – CDI, DISS

Un prim cadru pentru formarea adulţilor în domeniu sistemelor de energii regenerabile a fost
dezvoltat prin proiectul pilot Leonardo da Vinci RO/02/B/F/PP 141026 intitulat „Renewable Energy
Sources and Environment Management Friendly ICT Tools - RES&EM ICT TOOLS”. Proiectul, lansat
in 2003, este rezultatul unei analize extinse privind nevoia de a conştientiza organismele profesionale
cheie, autorităţile relevante şi utilizatorii de energie, cu privire la beneficiile unei dezvoltări durabile, la
diferite niveluri (economic, de mediu, calitatea vieţii) şi în diferite sectoare (casnic, rural şi urban,
agricol şi industrial). În consecinţă, proiectul RES&EM ICT TOOLS a dezvoltat un instrument e-instruire,
dinamic şi uşor de utilizat, în domeniul energiei curate pentru un mediu verde, dând posibilitatea
utilizatorilor să navigheze prin dezvoltările tehnologice în RES & EM, cuprinzând proiecte de bune
practici din întreaga lume. Instrumentul e-Learning (fig. 4) este structurat pe 11 module (Energie solar
electrică (PV), Energie solar termică, Arhitectură bioclimatică şi Urbanism, Hidroenergie, Energie eoliană,
Tehnologia hidrogenului, Tehnologii hibride, Stocarea energiei, Tratarea apelor reziduale, Energie &
mediu , Managementul RES) şi 3 niveluri (fundamente, design, avansat), în conformitate cu nevoile
specifice ale unei mari varietăţi de grupuri ţintă interesate: proiectanţi ai programelor de formare,
formatori, tineri absolvenţi de şcoli sau universităţi tehnice, companii, organisme locale, regionale şi
naţionale.
În anul 2005 a fost finanţat, prin Programul european Erasmus, proiectul ECO-Design a path
towards sustainable development (51388-IC-1-2005-1-RO-ERASMUS-MOD-4), sub coordonarea
Universităţii Transilvania din Braşov. Acest proiect şi-a propus schimbarea modului de predare a
designului de produs, prin dezvoltarea şi implementarea unui modul european de patru cursuri în domeniul
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Eco-design pentru dezvoltare durabilă, elaborate în limba engleză: Fundamentals; Embedding Eco-Design
in Product Design; Life Cycle Assessment; Product Recycling Technologies (Fig. 5).

Fig. 4. Instrumentul e-Learning RES&EM ICT Tools.

Fig. 5. Modulul de instruire în Eco-design.

In perioada 2005-2008 s-a derulat sub coordonarea Centrului CDI RESREC, un nou proiect
Comenius 2.1: SEE EU-Tool Sustainable Energy for High School Education – An European Training
Tool (226362 – CP – 1 – 2005 – 1 – RO – COMENIUS – C21). Proiectul a dezvoltat un instrument
complex de instruire şi un cadru de formare continuă adresat cadrelor didactice de liceu pentru
promovarea sistemelor de energii regenerabile în rândul elevilor. Acest instrument include un manual
privind energia durabilă, concentrându-se pe exemple practice / reale, un curs de formare continuă
privind energia durabilă, un CD cu module e-Learning incluzând experimente, studii de caz şi baze de
date, un pachet experimental pentru predarea cursului şi demonstraţii în clasă, precum şi o
metodologie de instruire integrând metode de formare tradiţionale, TIC şi e-Learning.

4. COOPERAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
Comunitatea şi autorităţile locale / regionale reprezintă beneficiarii noştri pe termen lung, cu
care universitatea noastră a stabilit de la bun început legături şi a menţinut contacte permanente, ca o
măsură de bază a strategiei noastre de implicare în viaţa comunităţii şi adaptarea continuă la cerinţele
mediului socio-economic. În acest context, în care experienţa noastră a întâlnit nevoia de
implementare a principiului dezvoltării durabile în aspecte concrete la nivelul regiunii Brașov,
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Lucrările celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR

Universitatea a fost invitată în 2004 să se alăture grupului care a dezvoltat Strategia Locală de
Dezvoltare Durabilă, în cadrul proiectului Agenda 21 (PNUD); reprezentanţii noştri din Centrul
RESREC au făcut parte din grupurile de lucru (Economie, Mediu) şi din Comitetul local de
coordonare. În 2005, acelaşi tip de proiect a fost aplicat la nivel regional, experţi din Centrul
RESREC fiind de asemenea implicaţi în grupurile de lucru şi în Comitetul regional de coordonare
pentru elaborarea Strategiei Regionale pentru Dezvoltare Durabilă pentru următorii ani.
Universitatea a fost desemnată ca punct de contact regional pentru proiecte FP6/FP7 şi alte
proiecte europene, acoperind nevoile de formare şi informare pentru partea centrală a României, mai
mulţi membri ai Centrului RESREC fiind direct implicaţi în aceste activităţi, în cooperare cu Camera
de Comerţ şi Industrie Braşov.
În 2003, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, a fost lansat un proiect pilot pentru
dezvoltarea de soluţii eficiente de implementare a energiei durabile în regiunea noastră, cu accent pe
economisirea de energie în clădiri şi apartamente, reciclarea materialelor plastice şi a cauciucului,
microsisteme hidro. Acum, Centrul nostru are legături intense de cooperare cu Agenţia Metropolitană
Braşov, în cadrul unor diverse proiecte privind implementarea energiilor regenerabile.
Legăturile strânse de colaborare ale Centrului RESREC cu Regiunea de Dezvoltare 7 – Centru
au condus la realizarea unui plan comun pentru promovarea sistemelor de energie regenerabilă ca o
cale de creştere economică. Dincolo de politici, această colaborare a generat efecte pozitive distincte,
fiind o alternativă reală pentru a reduce exodul de creiere; de asemenea, au fost realizate instrumente
noi / îmbunătăţite cu impact european adresate factorilor de decizie în elaborarea strategiei de
dezvoltare durabilă la nivel local / naţional.
Centrul RESREC este reprezentat la nivel de vârf în cadrul unor organizaţii internaţionale:
International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM, în care
comitetul tehnic Sustainable Energy Systems este prezidat de Prof. Ion Vişa), European Sustainable
Energy Innovation Alliance (ESEIA, funcţia de vice-preşedinte fiind deţinută de Prof. Ion Vişa).

5. CONCLUZII
Necesitatea de adaptare continuă a mediului academic la cerințele unei societăți moderne a
determinat Universitatea Transilvania din Braşov să-şi regândească şi să adopte un nou concept
strategic relevant pentru dezvoltarea ca o entitate implicată direct în progresul comunităţii: dezvoltare
durabilă. Conform acestui concept, Facultatea de Design de Produs si Mediu, prin Departamentul
Design de Produs, Mecatronică şi Mediu şi Centrul CDI „Sisteme de energii regenerabile şi
reciclare”, a dezvoltat un cadru integrat de educaţie şi cercetare bazat pe energie durabilă, axat în
principal pe Sisteme de energii regenerabile şi de management al mediului (SER & MM), promovând
în ultimul deceniu un plan de acţiune complex pe patru abordări principale:
– dezvoltarea unei linii integrate de educaţie formală licenţă-master-doctorat, beneficiind de o
infrastructură modernă, materiale didactice actuale şi de cadre didactice de specialitate, oferind astfel
un cadru complet pentru o educaţie de înaltă calitate şi inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii;
– dezvoltarea unor instrumente TIC specifice, ca urmare a coordonării şi participării la proiecte
educaţionale europene, şi rularea de cursuri pentru adulţi, în conformitate cu nevoile actuale a unor
grupuri largi de profesionişti, profesori de liceu, factori de decizie etc. de a realiza schimburi de
experienţă şi transfer de cunoştinţe în domeniul sistemelor de energii regenerabile;
– dezvoltarea cercetării fundamentale, fundamental - aplicative şi experimentale pentru
aprofundarea cunoştinţelor în domeniul sistemelor de energii regenerabile şi managementului medului, ca
sursă permanentă de actualizare a cunoaşterii, livrate prin programe universitare şi cursuri post-universitare
şi valorificate prin publicaţii ştiinţifice relevante pentru creşterea vizibilităţii internaţionale;
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– implicarea directă în activităţile şi structurile naţionale şi europene de specialitate, dezvoltarea de
parteneriate active, confirmând dimensiunea internaţională şi relevanţa abordărilor şi rezultatelor noastre.
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