
 

 

Partenerii de proiect Vizitați site-ul nostru 

Denegare de responsabilitate: Singura responsabilitate pentru conţinutul 

acestui document aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar 

opinia Comunităţii Europene. Nici Comisia Europeană și nici EACI nu este 

responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest 

document. 

Părți participante 

Dacă sunteți un furnizor de energie, autoritate publică 

sau facilitator regional pentru planificare energetică, 

accesați: 

www.data4act ion.eu  

și vizionați mesajele celorlaltor părți implicate: 

COLABORÂND PENTRU 

SCHIMBUL DE DATE 

ENERGETICE 

ȘI 

PLANIFICAREA 

ENERGETICĂ DURABILĂ 

Coordinator proiect:  Patrick Biard, Rhônalpénergie-Environnement 

 Patrick.biard@raee.org 

 

 Partener national : Florin Andronescu, Agenția Locală a  

 Energiei Alba 

 contact@alea.ro 
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Contactați-ne 

Cum puteți dumneavoastră sau  

organizația dumneavoastră contribui? 

 Prin oferirea de asistență în explorarea căilor de 

îmbunătățire a accesului la date energetice; 

 Prin identificarea și implementarea unor modele de 

acorduri de colaborare reciproc avantajoase pentru 

schimbul de date energetice; 

 Prin oferirea de asistență în mobilizarea autorităților 

publice și a furnizorilor de date energetice; 

 Prin participarea activă în Observatoarele Energetice 

Regionale; 

 Prin înscrierea în rețeaua ENERGee Watch.. 

Rhônalpénergie-Environnement - FR 

Kent County Council - UK 

Energetická Agentura Zlínského Kraje - CZ 

Infrastrutture Recupero Energia IRE SpA– IT 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais - FR 

IHOBE/Ente Vasco de la Energia - ES 

Provincia di Torino - IT 

Energy Agency of Plovdiv - BG 

Norrbottens Energikontor - SE 

Carlow Kilkenny Energy Agency - IE 

Energy Environment Local Development SA - EL 

Agentia Locala a Energiei Alba - RO 

FEDARENE - BE 



Ce este Data4Action? 

Data4Action este un proiect european cofinanțat prin 

programul „Intelligent Energy Europe”, care țintește să ofere 

modele de acorduri de colaborare reciproc avantajoase pentru 

schimbul de date energetice între autoritățile publice și 

furnizorii de date, în 12 țări europene. 

Datele energetice sunt cruciale în identificarea tendințelor și a 

sectoarelor de prioritate precum și a măsurilor cu scopul de a 

îmbunătăți eficiența energetică și tranziția către surse 

regenerabile de energie. Aceste măsuri sunt apoi incluse în 

Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED-uri). 

Există probleme și neajunsuri legate de datele energetice care 

deseori nu sunt de calitate, nu sunt accesibile periodic, sau 

care sunt supuse confidențialității sau sensibilității comerciale. 

Astfel, Data4Action țintește să creeze centre de date regionale 

tip ”one-stop-shop” pentru schimbul, colectarea și procesarea 

datelor energetice locale. M
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 ÎMBUNĂTĂȚIREA căilor de acces ale autorităților 

publice la date energetice pentru mai buna 

implementare și monitorizare a PAED-urilor; 

 MOBILIZAREA autorităților publice și a furnizorilor 

de date energetice în realizarea de parteneriate 

reciproc avantajoase; 

 FACILITAREA cooperării între autoritățile publice și 

furnizorii de date prin dezvoltarea Observatoarelor 

Energetice Regionale; 

 OFERIREA unor modele de colaborare de succes 

pentru schimb de date energetice în 12 țări 

europene partenere în proiect; 

 ÎNLESNIREA transferului de cunoștințe și oferirea 

unor modele de replicare în alte regiuni europene. 

Care sunt obiectivele noastre? Ce este un Observator energetic? 

Rezultate cheie așteptate 

Mai mult de 60 de autorități publice vor beneficia 

de modelele de colaborare pentru schimb de 

date energetice. 

Crearea sau dezvoltarea a 12 centre de date 

energetice regionale denumite ca ”Observatoare 

regionale energetice și de emisii de gaze cu efect 

de seră”. 

Mese rotunde la nivel european și regional pentru 

împărtășirea și analiza nevoilor de date energetice 

precum și pentru modele de parteneriate. 

Transferuri bilaterale de logistică pentru replicare în 

regiuni din afara celor 12 țări partenere din proiect. 

Aveți cunoștințe despre 

ENERGee Watch este rețeaua europeană a 
observatoarelor regionale de date energetice precum și 
de emisii de gaze cu efect de seră, creată în 2012. Ea este 
formată din 20 de membri, organizații regionale, care au 
dezvoltat sau se află în procesul de dezvoltare a unor 
observatoare regionale. 

ENERGee-Watch este o rețea europeană cu acces gratuit 
pentru schimbul de know-how, metodologii, întrebări, 
instrumente etc., cu scopul consolidării observatoarelor. 
Această rețea își propune să ofere observatoarelor din 
Europa, o prezență mai unitară și mai puternică pe scena 
politică europeană. 

Proiectul Data4Action va continua acest demers și va 
dezvolta în continuare activitatea rețelei ENERGee-Watch. 
Ambele inițiative vor împărtăși o platformă de colaborare 
online: 
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Observatoarele regionale energetice și de emisii de gaze cu 
efect de seră, sunt structuri care ajută autoritățile publice în 
colectarea, analiza, procesarea și modelarea datelor energetice 
pentru o mai bună planificare energetică sustenabilă la nivel 
local și regional. Ele proiectează și implementează acorduri de 
colaborare reciproc avantajoase cu furnizorii de date energetice 
(furnizori de utilități, birouri de statistică, ESCO-uri etc) și oferă 
centre de date pentru autoritățile publice din cadrul unor 
regiuni geografice astfel îmbunătățind eforturile în colectarea și 
procesarea datelor pentru realizarea PAED-urilor. 

Cele mai multe observatoare sunt conduse de un consorțiu 
local format din cel puțin câteva autorități publice și funizori de 
date energetice. Ele sunt integrate în organizații regionale 
existente, cum ar fi agenții regionale de energie. 
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