
  

 

 

 

CONSORȚIUL PARTENERILOR PROIECTULUI PROGRESSHEAT 
Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru încălzire-răcire la nivel local, în țările UE  
 
 

Universitatea Tehnică din Viena (Austria) – Coordonator 
www.tuwien.ac.at  
Universitatea Tehnică din Viena este situată în inima Europei, într-un oraș cosmopolit de o mare 
diversitate culturală. De aproape 200 de ani, Universitatea Tehnică din Viena a fost un loc de 
cercetare, predare și învățare în slujba progresului. Universitatea Tehnică din Viena se numără printre 
cele mai recunoscute universități tehnice din Europa si este cea mai mare instituție tehnico-științifică 
de cercetare și de învățământ din Austria.  
 

Asociația Fraunhofer pentru promovarea cercetării aplicate (Germania) 
www.fraunhofer.de  
Fraunhofer-Gesellschaft este cea mai importantă organizație pentru cercetarea aplicată din Europa. 
Activitățile sale de cercetare sunt conduse de 66 de institute și unități de cercetare din Germania. 
Activitatea centrală a organizației constă în efectuarea unor cercetări de utilitate practică în 
colaborare cu clienții din sectorul privat și public. 
 

Universitatea Tehnică din Danemarca (Danemarca)  
www.dtu.dk  
Universitatea Tehnică din Danemarca, fondată în 1829 de HC Ørsted - tatăl electromagnetismului, este 
recunoscută ca una dintre primele universități tehnice din Europa. Universitatea Tehnică din 
Danemarca deține un număr record de publicații, având totodată parteneriate numeroase cu 
industria. 
 

Institutul pentru Strategii Energetice și Eficiența Resurselor (Germania) 
www.irees.de  
Institutul pentru Strategii Energetice și Eficiența Resurselor din Germania desfășoară activități de 
cercetare interdisciplinară în domeniul utilizării durabile a resurselor și se concentrează în principal 
pe eficiența energetică și pe procesele de producție cu emisii reduse. 
 

Asociația Energy Cities (Franța) 
www.energy-cities.eu  
Energy Cities este asociaţia europeană a autorităţilor locale active în domeniul dezvoltării durabile 
energetice. Asociaţia a fost creată în 1990 şi reuneşte 1000 de oraşe din 30 de ţări. 
 

Agenția pentru Energie din Regiunea Superioară a Austriei (Austria) 
www.esv.or.at  
Agenția pentru Energie din Regiunea Superioară a Austriei a fost înființată de către regiunea Austria 
Superioară în anul 1991. Agenția pentru Energie din Regiunea Superioară a Austriei este punctul 
central de consiliere pentru cetățeni, autorități locale și agenți economici în domeniul eficienței 
energetice și a energiei durabile. 
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EE Energy Engineers GMBH (Germania) 
www.energy-engineers.eu 
EE Energy Engineers GMBH este o organizație înființată în 1996, care oferă servicii  și consultanță în 
domeniul ingineriei, dezvoltării de strategii energetice bazate pe modele.  
 

Asociația Gate 21 (Danemarca) 
www.gate21.dk  
Gate 21 este un parteneriat public privat între autoritățile locale, companii private și instituții de 
cercetare din Belgia, care lucrează împreună pentru o societate durabilă și pentru dezvoltarea 
afacerilor verzi. 
 

Orașul Litomerice (Cehia) 
www.litomerice.cz  
Orașul Litomerice este un oraș din Cehia, cu o populație de aprox. 25.000 locuitori, situat la 
aproximativ 64 km nord-vest de Praga, capitala țării. Litomercie este membru al asociației Energy 
Cities.    
 

Institutul pentru Inginerie Mecanică și Management Industrial (Portugalia) 
www.inegi.pt  
Institutul pentru Inginerie Mecanică și Management Industrial (INEGI) este o instituție interfață între 
Universitatea din Porto și industrie, orientată spre activitatea de cercetare și dezvoltare, inovare și 
transfer tehnologic. INEGI a fost fondat în 1986, ca asociație non-profit și este recunoscut în prezent 
ca fiind de utilitate publică. 
 

Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (România) 
www.abmee.ro  
Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o agenţie 
locală de management energetic, înfiinţată în anul 2003, ca urmare a preocupării municipalităţii 
Braşov pentru eficienţa energetică şi protecţia mediului, prin programul SAVE II al Comisiei Europene. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Pentru informații suplimentare:  
 
Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (ABMEE) 
Adresa:   Bdul. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 301, et. III, Braşov 500090, România 
Tel./fax:   0268 474 209  
Email:   office@abmee.ro  
Web:   www.abmee.ro 
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