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Comunicat de presă 
 
 

PARTENERIAT PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI VERZI ÎN  
ZONA TRANSFRONTALIERĂ RURALĂ ROMÂNIA-SERBIA 

  
Continuând strategia proprie privind implicarea în problematica regională, 

Universitatea Politehnica Timișoara implementează, începând din luna octombrie 

2015, în calitate de partener leader, proiectul “Partnership for Promoting Green 

Energy in the Rural Area of the Romanian-Serbian Cross-border Region”- 

acronim  GEROS, având ca parteneri Primăria Jitiște din Serbia și Fundația “Ioan 

Slavici” din Timișoara. Obiectivul principal al proiectului este promovarea energiei 

verzi în zona transfrontalieră rurală România-Serbia şi implică realizarea unor 

activități specifice cum ar fi: traning-uri în cele două țări partenere, organizarea 

unui concurs tematic între școli, o caravană de promovare, crearea unui centru 

demonstrativ integrat etc. 

  

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană (85%) şi cofinanţat de Guvernul 

României (13%) şi partenerii din proiect (2%), prin Programul IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România – Republica Serbia. 

  

Un eveniment important in implementarea proiectului GEROS îl constituie 

Seminarul de lansare, care va avea loc marți 08 decembrie 2015, în sala 203 a 

Facultății de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, Bulevardul Mihai 

Viteazu nr.1, începând cu ora 1000. 

 

Anexăm la prezentul comunicat agenda evenimentului. 

  

Pentru informații suplimentare privind proiectul, seminarul de lansare sau alte 

detalii, vă rugăm să contactați managerul de proiect Prof. Dr.Ing. Ec. Dumitru 

ȚUCU la tel. 0744264650 sau la adresa de e-mail tucusalix@gmail.com. Relații se 

pot obține și la sediul proiectului, la sala 102, Facultea de Mecanică a Universității 

Politehnica Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.1, tel. 0256 403 601. 
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