
Compania japoneza Toshiba se intereseaza de programul energetic local de la Avrig
Promovarea prin diverse mijloace si in numeroase medii a programului energetic local, elaborat de
conducerea administratia publice din orasul Avrig, a ajuns si in atentia reprezentantilor unor companii
asiatice de prima marime. Recent, primarul orasului Avrig, Arnold Gunter Klingeis, a primit vizita unei
delegatii a companiei japoneze TOSHIBA, interesata sa dezvolte anumite programe si investitii in tara
noastra. Delegatia a fost condusa de Hiroyuki Miyauchi, responsabil pentru aceasta parte a Europei din
partea coporatiei japoneze. 
  
  Cu acesta ocazie, primarul Avrigului impreuna cu echipa ce lucreaza la implementarea diverselor
programe si proiecte ce au ca scop identificarea surselor locale de energie regenerabila si producerea
acesteia, au oferit oaspetilor japonezi detalii despre strategia si planurile administratiei locale, aratandu-si
in acelasi timp, interesul pentru atragerea unor investitori puternici in zona, dornici sa-si implementeze
propriile strategii si proiecte din acest domeniu. 
  
  La randul lor, oaspetii japonezi au prezentat responsabililor partii romane detalii despre "Smart
community business in Romania" ("Comunitati de afaceri inteligente in Romania"), un proiect pe care
compania Toshiba intentioneaza sa-l implementeze in tara nostra si care se pliaza perfect pe tinta propusa
de responsabilii europeni in ceea ce priveste politica energetica pana in anul 2020 (strategia "Energy
20-20-20"). Pe scurt, este vorba despre implementarea unei strategii referitoare la producerea si consumul
de energie (electrica si termica) din surse regenerabile, pentru comunitati mici (orase de marime medie
sau mica si parcuri industriale), unde exista deja o infrastructura de transport functionala. Pe langa
introducerea unor instalatii producatoare de energie din surse regenerabile deosebit de performate,
proiectul companiei japoneze prevede si eficientizarea consumului, prin implementarea unei retele de
contoare inteligente si alte echipamente sofisticate. 
  
  in urma discutiilor si prezentarilor facute, japonezii au apreciat proiectele administratiei avrigene,
eforturile facute de aceasta pentru dezvoltarea si implementarea strategiei energetice si au considerat ca
Avrigul poate fi una din comunitatile unde poate fi aplicat proiectul "Smart community business in
Romania", urmand sa studieze aceasta posibilitate. 
  
  Cu prilejul deplasarii la Avrig, reprezentantii Toshiba au avut diverse intalniri cu responsabilii
Incubatorului de Afaceri de la Marsa, au vizitat diverse obiective situate pe teritoriul orasului (unde sunt
implementate instalatii producatoare de energie din surse regenerabile), s-au intalnit cu responsabili ai
centrului de cercetare pentru energie regenerabila din cadrul Universitatii Transilvania- Brasov, dar si cu
conducera Clubului de Afaceri German din Sibiu, cu primarul Sibiului, Klaus Johannis, rectorul
Universitatii "Lucian Blaga"- Sibiu, Constantin Oprean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan
Cindrea, responsabili din domeniul bancar etc.
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