Energia este informatie – Informatia este putere

Ce-au semnat Johannis și Gal: memorandum
pentru IEnergymetrics și E-mobile
Articol publicat in ziarul “Turnul Sfatului”, Sibiu, joi 28 martie 2013 19:00 Autor: Traian DELEANU
IEnergymetrics este un sistem de ”contorizare
inteligentă” care să ajute sibienii în reducerea
consumului de energie, iar E-mobile este un modul ce
are rolul de a ușura trecerea șoferilor sibieni de la
mașinile cu motoare cu combustie internă la unele cu
motor electric.

Cei doi termeni mai sus enumerați sunt doar două
dintre modulele cuprinse în memorandumul pe care
primarul Sibiului l-a semnat cu președintele Centrului
Român al Energiei. Scopul acestui document este implementarea proiectului Smart City Sibiu, care –
deocamdată – are o valoare a investițiilor aproximată la 30 de milioane de euro.
”Proiectul Smart City Sibiu are drept scop promovarea unor soluţii inteligente de producere şi utilizare a
energiei precum şi gestionarea eficientă a consumului de energie electrică şi termică într-o zonă a
municipiului Sibiu care va fi selectată”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sibiu.
Printre modulele tehnice ale memorandumului mai intră și cele care fac referire la transformarea clădirilor
în unele eficiente energetic, concept care include inclusiv folosirea de energii regenerabile ca sursă de
alimentare.” Cogenerarea şi eficienţa iluminatului public sunt de asemenea componente introduse în
proiect”, se mai arată în comunicatul Primăriei.
”Memorandumul pune bazele colaborării în cadrul acestui proiect ambiţios pe care Sibiul îl abordează,
dorind să evolueze şi în acest domeniu foarte puţin cunoscut încă în România. Acest document este cel
care fundamentează parteneriatul, detaliile urmând să fie definite prin intermediul unor documentaţii
tehnice ulterioare”, a comunicat Primăria Sibiu.
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