
P1 / Prezentare... 
DATA4ACTION este o 
inițiativă europeană cu 
scopul de a crea modele de 
schimb de date pentru a 
susține utilizarea 
sustenabilă a energiei. 

 

P2 /  Observatoarele 
Regionale... 
DATA4ACTION va 
dezvolta Observatoare 
regionale de energie în 
regiunile mai puțin 
avansate în domeniu. 

P3 / Faceți 
cunoștință cu 
partenerii… 
Workshop organizat de 
partenerii din Bilbao, 
Spania, 14 - 15 
Octombrie 2014. 

 

news 
„ Bine ați venit la primul buletin de știri trimestrial al 

Proiectului „DATA4ACTION”. Comisia Europeană este 

decisă să sprijine țările din UE pentru îmbunătățirea 

capacităților acestora de planificare energetică în vederea 

dezvoltării durabile a regiunilor. Pentru a realiza acest 

angajament, proiectul D4A dorește să fie un facilitator în 

vederea colaborării pentru schimbul de date între cei care 

dețin datele și cei care au nevoie cel mai mult de ele. ” 

Patrick Biard - RAEE 

Coordonatorul Proiectului DATA4ACTION 
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Această inițiativă va fi facilitată prin 

înființarea unor Observatoare Energetice. 
Ea țintește de asemenea să creeze 

parteneriate în domeniul schimbului de 
date reciproc avantajoase pentru 

implementarea și monitorizarea 
Planurilor de Acțiune pentru Energie 

Durabilă (PAED) la nivel 
regional și local 

Proiectul implică 12 regiuni europene și 

țintește să întărească modelele de 

colaborare în domeniul schimbului de 

date energetice dintre autoritățile 

publice și furnizorii de date energetice. 

 

„DATA4ACTION 
ESTE O 

INIȚIATIVĂ 
EUROPEANĂ DIN 2014 

CU SCOPUL DE A 
CREA MODELE DE 
COLABORARE PE 
TERMEN LUNG ÎN 

DOMENIUL 
SCHIMBULUI DE DATE 
ENERGETICE PENTRU 

PLANIFICAREA 
ENERGETICĂ 

DURABILĂ.” 

P4 / Eveniment 
Coopenergy… 
Cooperare pentru 
planificare sustenabilă a 
energiei 
Bilbao, Octombrie 2014 



„ Un Observator Regional de Energie reprezintă un centru de date 

energetice la nivel regional ” 

     
 

DATA4ACTION 

PREZENTARE 

DATA4ACTION este centrat pe 4 activități: 

 îmbunătățește condițiile necesare pentru 

schimbul de date energetice; 

 mobilizează părțile implicate; 

 facilitează cooperarea prin crearea unor 

observatoare energetice regionale; 

 sprijină autoritățile locale în implementarea și 
monitorizarea PAED-urilor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În prezent există mai multe observatoare energetice 

regionale în UE. Fiecare dintre acestea colectează 

date despre utilități în funcție de specificul lor. Scopul 

DATA4ACTION este de a dezvolta și de a crea 

Observatoare energetice regionale în regiunile cu mai 

puțină experiență, precum și de a promova cazurile de 

succes și cunoștințele partenerilor cu experiență. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN OBSERVATOR REGIONAL DE ENERGIE 

REPREZINTĂ UN CENTRU DE DATE 

ENERGETICE LA NIVEL REGIONAL. FURNIZORI 

DE DATE ENERGETICE, MUNICIPALITĂȚI, 

AUTORITĂȚI LOCALE VOR AVEA ACCES LA 

DATE RELEVANTE NECESARE PENTRU 

DECIZII DE PLANIFICARE.
 

IMPORTANȚA COOPERĂRII 
CONFERINȚA DIN BILBAO 

„SISTEME INFORMATICE PENTRU ENERGIE DURABILĂ ȘI PLANIFICARE A MOBILITĂȚII”, BILBAO - 16 OCTOMBRIE 2014 
 
 

A avut loc un workshop tematic despre sisteme 

informatice necesare pentru instrumente durabile 

de planificare a energiei și mobilității urbane 

despre metodologii de planificare regională și 

locală, precum și modelare și monitorizare în 

domeniul energiei durabile 

detalii complete pe site-ul www.DATA4ACTION.eu 

Părțile locale interesate și experți internaționali au avut 

ocazia de a face schimb de experiență cu privire la 

planificarea, modelarea și instrumentele de 

monitorizare necesare în domeniile legate de energie 

durabilă și transport. Workshop-ul tematic a fost 

organizat de EVE și IHOBE în cadrul programului 

Intelligent Energy Europe. 



PARTENERII PROIECTULUI D4A 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parteneri i proiectul ui D AT A4ACTION  s unt 
reprezentanții unor orga ni za ț ii inovative care 

active a z ă în domeniul energiei din întreaga 
Uniune Europeană 

 
Agenția „Rhônalpénergie-Environnement”, RAEE – Franța 

Consiliul Regional Nord-Pas de Calais, RCNPC – Franța  

Consiliul Județean Kent, KCC – Marea Britanie 

Agenția de energie Zlínského Kraje EAZK – Cehia 

Agenția Regională de energie din Liguria, ARELig – Italia 

Agenția de energie „Norrbottens Energikontor”, NENET – Suedia 

Agenția Locală a Energiei Alba, ALEA – România 

Agenția de energie „Ente Vasco de la Energia”, EVE – Spania 

Agenția pentru mediu din Țara Bascilor, IHOBE – Spania 

Municipalitatea Torino, PROVTO - Italia 

Agenția de energie din Plovdiv, EAP – Bulgaria 

Agenția de energie Carlow Kilkenny, CKEA – Irlanda 

Compania de consultanță în planificare energetică, EPTA – Grecia 

Federația agențiilor regionale de energie, FEDARENE – Belgia 

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:

 

 

 
PRIMA ÎNTÂLNIRE A COMITETULUI REGIONAL DE 

COORDONARE D4A DIN ROMÂNIA 
 

În data de 11 decembrie 2014 Agenția Locală a Energiei Alba, în calitate de partener 
al proiectului european DATA4ACTION, a organizat prima întâlnire a Comitetului 

Regional de Coordonare al proiectului din România. Au participat facilitatori energetici, 
autorități publice și furnizori de date energetice. 
 

Principalele teme analizate în cadrul acestei întâlniri au fost: 

 atribuțiile și responsabilitățile părților implicate în schimbul de date energetice și 
asumarea acestora prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere; 

 analiza conținutului Memorandumului de Înțelegere; 

 rolul Observatorului Regional pentru Date Energetice Alba – ANERGO în 
susținerea autorităților locale; acest observator se va dezvolta în cadrul ALEA 

 prezentarea etapelor necesare pentru realizarea ANERGO; 

 analiza modelului Memorandumului de Colaborare pentru realizarea schimburilor 
de date energetice între ANERGO și Autorități Locale și între ANERGO și 
Furnizorii Regionali de Date Energetice; 

 tipurile de date energetice necesare și disponibilitatea lor. 

 
În urma acestei întâlniri:  
 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere D4A de către toți membrii 

Comitetului Regional de Coordonare D4A; 
 a fost acceptată forma Memorandumului de Cooperare D4A; 
 a început procesul de înființare a Observatorului Energetic ANERGO.  

 

 
 

 

 

WORKSHOP – BILBAO, SPANIA: 

14 – 15 OCTOMBRIE 2014 

Ziua 1: a însemnat o ocazie 

importantă pentru un veritabil 

schimb de experiență între parteneri. 
 

Ziua 2: workshop organizat de 

NENET în strânsă colaborare cu 

RAEE și EVE. Fiecare dintre 

parteneri o avut oportunitatea de a 

veni în contact cu unele dintre cele 

mai bune practici din alte proiecte 

UE, cum ar fi MESHARTILITY. 

Unii dintre partenerii cei mai 

experimentați au prezentat cele mai 

bune practici din diferite regiuni 

europene. 



EVENIMENT 
COOPENERGY 
Bilbao, Spania - 16 Octombrie 2014 

 
Cooperarea pentru planificarea 
energetică sustenabilă 

 
Planurile de acțiune privind 
energia durabilă la nivel 
regional și local sunt adesea 
dezvoltate în mod izolat unul de 
altul. Acest lucru poate duce la 
dublare, resurse risipite și 
oportunități ratate de 
minimizarea efectelor negative 
precum și de economisire a 
resurselor de timp și bani. 

 
COOPENERGY, finanțat de 
programul Intelligent Energy 
Europe va sprijini dezvoltarea 
unui cadru de colaborare mai 
eficientă între autoritățile publice 
locale și regionale, pentru a 
maximiza rezultatele pozitive ale 
planificării energetice și pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră. 

 
Dacă sunteți o autoritate 
regională sau locală publică, o 
agenție de energie sau o 
instituție financiară interesată să 
investească în proiecte 
energetice, atunci consultați 
website-ul Coopenergy. 

 

 

 

 
Convenția 
Primarilor 

reprezintă un 
angajament 
asumat de 

comunitățile locale 
semnatare în vederea 

atingerii/depășirii obiectivelor 
politicii energetice a UE în 

ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2. 

 
 

d 

Prin angajamentul lor, 
semnatarii Convenției își 
propun atingerea și depășirea 
obiectivului Uniunii Europene 
de reducere cu 20% a emisiilor 
de CO2 până în 2020. Pe lângă 
economiile de energie, alte 
rezultate principale ale 
acțiunilor semnatarilor sunt: 
realizarea de locuri de muncă 
calificate și stabile; un mediu 
înconjurător mai curat și o 
calitate a vieții mai bună; 
competitivitate economică 
crescută și independență 
energetică mai mare. Aceste 
acțiuni servesc drept exemplu 
pentru ceilalți, îndeosebi prin 
referințele cuprinse în 
„Standardele de excelență”, o 
bază de date de bune practici 
transmise de semnatarii 
Convenției. Catalogul planurilor 
de acțiune privind energia 
durabilă constituie o altă a 
sursă unică de inspirație, 
deoarece prezintă pe scurt 
obiectivele ambițioase stabilite 
de semnatari și măsurile cheie 
pe care aceștia le-au identificat 
în vederea îndeplinirii 
obiectivelor. 
 
 

 
 
 

URMĂTOAREA EDIȚIE: 
EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ 2015  

news 

CITIȚI DESPRE STADIUL REALIZĂRII 

 
 

  
 
 

 
Contact: 
ALEA (partener național) 
Str. Trandafirilor Nr. 9 
510190, Alba Iulia, jud. Alba 
Tel: 0258 – 813 – 405 

 
 

 

 

Singura responsabilitate pentru conținutul 
acestui document aparține autorilor. Aceasta 
nu reprezintă în mod necesar opinia EASME 

și nici a Comunității Europene. Comisia 
Europeană nu este responsabilă în cazul 

utilizării în orice scop a informațiilor 
conținute în acest document. 

Cofinanțat prin programul Uniunii Europene 
Intelligent Energy Europe 


