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Apel la participare: 

Sunteți interesați în a deveni un partener regional DATA4ACTION? 

Ați dori să participați la un schimb comun de experiență cu unul dintre partenerii proiectului 
DATA4ACTION în scopul susținerii eforturilor dvs. de planificare energetică durabilă? 
Vă rugăm răspundeți întrebărilor adresate în chestionar. Trimiteți chestionarul completat înainte de 15 
octombrie 2015 sau contactați: 

Nume: Florin Andronescu  E-mail: contact@alea.ro 
 

Agenția Locală a Energiei Alba – Partenerul proiectului DATA4ACTION în România 
Str. Trandafirilor Nr. 9 Alba Iulia  jud. Alba 510119, România 
Tel: 0258 813 405 Fax: 0258 813 403 

DATA4ACTION este un proiect care își propune să îmbunătățească relațiile de colaborare privind 
schimburile de date energetice dintre autoritățile publice și furnizorii de date energetice. Datele energetice 
stau la baza identificării tendințelor, sectoarelor prioritare si dezvoltării unor măsuri pentru susținerea 
eficienței energetice și facilitarea tranziției către surse de energie regenerabilă sau cu o amprentă de 
carbon foarte scăzută. Pentru mai multe informații despre proiectul DATA4ACTION și despre parteneriate 
vă rugăm accesați: http://data4action.eu/ro/. 

Ce avantaje veți avea devenind un partener regional? 

Tot sprijinul furnizat prin proiectul DATA4ACTION se axează pe nevoile și interesele dvs. ca partener 
regional deoarece dorim să oferim un schimb comun de experiență care este adaptat provocărilor 
specifice regiunii dvs. Veți beneficia de: 

 Identificarea unui partener DATA4ACTION potrivit pentru organizația dvs. pe baza nevoilor dvs. 
regionale potrivit ariei de experiență a partenerului DATA4ACTION; 

 O vizită pentru bune practici la invitația partenerului DATA4ACTION pentru decidenții politici și 
personalul tehnic din organizația dvs. Cheltuielile de cazare pentru această vizită și serviciile 
hoteliere aferente vor fi plătite prin proiectul DATA4ACTION; 

 Suport tehnic la sediul dvs. din partea unui partener DATA4ACTION; 

 Asistență la distanță (prin telefon sau internet) va fi furnizată către organizația dvs. 

 

Cu ce trebuie să contribuiți ca partener regional? 

 O scrisoare oficială, semnată de către organizația dvs., de angajament pentru sprijinirea 
autorităților locale în procesul de colectare a datelor energetice și/sau implementarea planurilor de 
acțiune pentru energie durabilă (PAED-uri); 

 Costurile de deplasare pentru personalul dvs. la deplasarea în regiunea partenerului 
DATA4ACTION pentru a înțelege practicile acestuia; 

 Costurile de cazare locală (hotel, transport local, catering) pentru partenerul DATA4ACTION care 
se va deplasa în regiunea dvs. pentru a vă furniza suport tehnic; 

 Aderarea la rețeaua ENERGee-Watch – o platformă dedicată schimburilor de experiență, 
instrumente și bune practici în domeniul planificării energetice durabile și monitorizării emisiilor de 
gaze cu efect de seră asociate 
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Cum vă calificați pentru a deveni un partener regional? 

Proiectul DATA4ACTION oferă oportunitatea de a deveni partener al proiectului pentru 12 organizații din 
regiuni noi din întreaga Europă. Următoarele condiții preliminare sunt esențiale: 

 Un angajament puternic al regiunii dvs. de a sprijini obiectivele UE 20-20-20; 

 Motivație pentru implementarea colaborărilor privind schimburile de date energetice sau 
colectarea acestora; 

 Cunoașterea nevoilor autorităților regionale și locale; 

 Competențe în domeniul planificării energetice la nivel regional și posibilitățile de a avea un impact 
important. 


