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Ideile tale dau
putere acestei clădiri.
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eTEACHER, eﬁciența energetică și tu: implică-te!
eTEACHER este un proiect de cercetare care vizează îmbunătățirea eﬁcienței energetice și
confortului în clădiri prin dezvoltarea de noi aplicații IT.
Feedback-ul și ideile tale sunt binevenite: prin implicarea ta contribui la creșterea confortului și a
eﬁcienței energetice a clădirii și ai șansa de a ﬁ unul dintre primi utilizatori ai noii aplicații IT.
Participă la eTEACHER, te așteptăm!

Acest proiect este ﬁnanțat prin Programul Uniunii
Europene pentru Cercetare și Inovare Horizon 2020,
contract număr 768738

www.eteacher-project.eu — coordinator@eteacher-project.eu —  @eteacherEU

ROM-eteacher_posters_A2.pdf

2

07/05/18

12:32

Ideile tale dau
putere acestei clădiri.
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eTEACHER, ecologia și tu: implică-te!
eTEACHER este un proiect de cercetare care vizează îmbunătățirea eﬁcienței energetice și
confortului în clădiri prin dezvoltarea de noi aplicații IT.
Feedback-ul și ideile tale sunt binevenite: prin economia de energie contribui la salvarea
planetei și ai șansa de a ﬁ unul dintre primii utilizatori ai noii aplicații IT.
Participă la eTEACHER, te așteptăm!

Acest proiect este ﬁnanțat prin Programul Uniunii
Europene pentru Cercetare și Inovare Horizon 2020,
contract număr 768738

www.eteacher-project.eu — coordinator@eteacher-project.eu —  @eteacherEU

ROM-eteacher_posters_A2.pdf

3

07/05/18

12:32

Ideile tale dau
putere acestei clădiri.
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eTEACHER, câștigi și tu: implică-te!
eTEACHER este un proiect de cercetare care vizează îmbunătățirea eﬁcienței energetice și
confortului în clădiri prin dezvoltarea de noi aplicații IT.
Feedback-ul și ideile tale sunt binevenite: prin economia de energie economisești bani și ai
șansa de a ﬁ unul dintre primii utilizatori ai noii aplicații IT.
Participă la eTEACHER, te așteptăm!

Acest proiect este ﬁnanțat prin Programul Uniunii
Europene pentru Cercetare și Inovare Horizon 2020,
contract număr 768738

www.eteacher-project.eu — coordinator@eteacher-project.eu —  @eteacherEU

