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ALEA în Convenția Primarilor (CoM)
• „Convenția Primarilor” este cea mai largă inițiativă 

europeana a autorităților locale (în prezent peste 
7000 semnatari, cu mai mult de 230 mil. de 
locuitori) din toată Europa, pentru reducerea 
poluării (în termenii cantității de emisii de CO2 
datorate consumului/producerii de energie) pe 
teritoriul fiecărei AL semnatare cu mai mult de 20% 
până în 2020: www.covenantofmayors.eu

• AL semnatare trebuie să stabilească, în interval de 
un an de la semnarea Convenției, un Plan de 
Acțiune pentru Energie Durabilă - PAED, care să 
cuprindă un set de măsuri de reducere a 
consumurilor de energie/ emisiilor de CO2 aferente 
în toate domeniile mediului urban. 

• ALEA sprijină autoritățile locale partenere, 
semnatare ale Convenției Primarilor din punct de 
vedere tehnic și organizatoric. Până în prezent ALEA 
a susținut/susține 16 autorități locale din Romania 
în realizarea/monitorizarea PAED-urilor.

http://www.covenantofmayors.eu/


Dificultăți în dezvoltarea PAED 
• Obținerea datelor energetice pentru inventarierea 

inițială a consumurilor finale de energie din 
sectoarele menționate anterior.

• Evaluarea consumurilor finale de energie 
aparținând sectorului „Clădiri și facilități terțiare”  
și sectorului ”transport privat și comercial” de pe 
teritoriul unei AL.

• Personalul tehnic din administrațiile locale au nivel 
redus de pregătire în domeniul 
energetic/planificării în domeniu energetic.

• Accesul dificil la date energetice de calitate, 
credibile, care pot fi utilizate la realizarea unor 
estimări de consum consistente în timp.

• Dificultăți în identificarea și monitorizarea 
concretă a rezultatelor acțiunilor stabilite în PAED.

• Finanțare dificilă a acțiunilor cuprinse în PAED.



ANERGO -
primul observator energetic

regional din România

• ANERGO s-a dezvoltat în cadrul ALEA ca o 
platformă online de comunicare cu rolul de 
colectare, prelucrare și analiză a datelor de 
consumuri energetice și livrare a unor 
rapoarte specifice la nivelul AL partenere.

• ANERGO, ca rezultat principal in România al 
proiectului european DATA4ACTION 
furnizează suport tehnic și coordonare 
pentru elaborarea Inventarelor de Emisii și 
Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă 
(PAED-uri)

• ANERGO sprijină autoritățile locale care au 
aderat sau doresc să adere la Convenția 
Primarilor și care sunt interesate de 
dezvoltarea energetică durabilă la nivel local.



Modele de colaborare propuse de
observatorul energetic ANERGO



Modele reciproc avantajoase



Acorduri de colaborare ANERGO cu autorități locale
Până în prezent au fost realizate acorduri de colaborare între ANERGO și cele 14 autorități 
locale din județul Alba, semnatare ale Convenției Primarilor: 

• Municipiul Alba Iulia
• Municipiul Sebeș
• Municipiul Aiud
• Orașul Cugir
• Orașul Zlatna
• Orașul Teiuș
• Orașul Ocna Mureș
• Comuna Ciugud
• Comuna Sântimbru
• Comuna Ighiu
• Comuna Pianu
• Comuna Berghin
• Comuna Crăciunelu de Jos
• Comuna Poiana V

ANERGO mai are acorduri de colaborare în regiune cu:

• Municipiul Tîrgu-Mureș
• Orașul Hațeg



Acorduri stabilite de ANERGO
cu furnizori de date energetice

Observatorul Energetic are în prezent acorduri de colaborare cu 
următorii furnizori de date:

• Sucursala de distribuție a energiei electrice – SDEE Alba 
(FDEE Transilvania Sud)

• E.ON Distribuție România – Tg. Mureș

• Direcția Regională de Statistică Alba

• Agenția de Protecție a Mediului APM Alba

• Societatea de Transport Public – STP Alba Iulia

• S.C. Apa CTTA S.A. Alba



Acorduri stabilite de ANERGO
cu facilitatori în domeniul energetic

• Observatorul Energetic are în prezent acorduri de colaborare cu următorii 
facilitatori de date energetice:

• CJ Alba 
• ADR Centru
• AEEPM București

• Comitetul Regional de Coordonare al ANERGO format din autorități publice, 
furnizori de date energetice și facilitatori energetici se întrunește anual pentru 
a propune soluții la problemele apărute în domeniul schimburilor de date 
energetice.



• ANERGO sprijină autoritățile locale partenere să obțină acces la 
servicii online prin care să își gestioneze simplu și rapid 
consumurile de energie electrică și de gaz natural din clădirile 
aflate în administrația proprie prin platformele online ale 
furnizorilor de energie:

• Oficiul Virtual (Electrica Furnizare)
• E.ON Myline (E.ON Energie România)
• Digicare (RDS&RCS)

• Mai multe locuri de consum sau conturi de client pot fi accesate 
centralizat, facilitându-se astfel accesul rapid al persoanelor din 
cadrul autorităților locale la consumurile lunare de energie din 
ultimele 12 luni.

Accesul autorităților locale la date energetice privind 
consumurile proprii



Produse ANERGO pentru AL

• Date energetice agregate la nivel de localitate necesare realizării și implementării 
PAED: inventare de consumuri energetice pentru anul de referință selectat (BEI), 
inventare de consumuri energetice pentru monitorizarea evoluției anuale a 
consumurilor de energie și a emisiilor (MEI).

• Date energetice agregate la nivel de localitate necesare realizării Programului 
pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice – PIEE (prevăzut în legea eficienței 
energetice 121/2014).

• Urmărirea și cuantificarea rezultatelor implementării acțiunilor propuse de 
autorități prin PAED și PIEE.



• Platforma online pentru date energetice ANERGO este instrumentul pus la dispoziția 
autorităților locale unde fiecare autoritate local își poate gestiona în mod individual 
situația consumurilor proprii de energie.

• Municipalitățile partenere ANERGO beneficiază de acces securizat la propriul fișier 
online de date energetice multianuale prin intermediul unui responsabil tehnic 
desemnat de autoritatea locală.

Platforma online destinată AL pentru date energetice



• Observatorul Energetic va realiza colectarea datelor primare 
primite de la furnizorii de date energetice și de la autoritățile 
locale partenere.

• Prelucrarea datelor energetice presupune procese de corecție, 
corelare și adaptare la formatele de raportare solicitate de 
Convenția Primarilor și inventarele de consumuri energetice și 
emisii de CO2 aferente.

• Prin procesul de gestiune a datelor este asigurat nivelul 
necesar de confidențialitate a acestora.

• Pe baza datelor energetice obținute se vor putea estima 
tendințele de consum și se va putea evalua impactul asupra 
mediului.

NB: ANERGO furnizează în mod gratuit accesul la baza de date 
energetică proprie, autorităților locale partenere.

Procesarea datelor energetice
în cadrul observatorului energetic ANERGO



Rapoarte energetice publice

Observatorul Energetic își propune să publice anual rapoarte energetice 
cuprinzând comparații și evoluții ale consumurilor energetice specifice pe 
domenii de consum ale localităților din regiune. Detalii pe www.anergo.alea.ro



Dezvoltarea ANERGO - Perspective
• Furnizarea serviciilor ANERGO pentru alte autorități locale 

interesate de dezvoltarea unui PAED/PIEE (Programul 
pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice prevăzut de 
legea eficienței energetice 121/2014 pentru localități cu 
peste 5.000 de locuitori);

• Noi acorduri de cooperare cu furnizori de date energetice 
din regiune;

• Extinderea ANERGO la nivelul Regiunii Centru/Transilvania;

• Realizarea unor rapoarte energetice agregate la nivel 
județean/ regional și compararea evoluției localităților 
partenere, în domeniul consumurilor energetice dar și a 
emisiilor de GES asociate;

• Extinderea platformei de date energetice a observatorului 
cu baze de date referitoare la mobilitatea urbană a 
localităților partenere, în scopul susținerii dezvoltării unei 
planificări teritoriale integrate energie – mobilitate.



• http://anergo.alea.ro
• http://data4action.eu/ro
• http://alea.ro

Pentru detalii accesați...

Pentru asistență tehnică
și acorduri de colaborare...

• E-mail: contact@alea.ro,  anergo@alea.ro

http://anergo.alea.ro/
http://data4action.eu/ro
http://alea.ro/
mailto:contact@alea.ro
mailto:anergo@alea.ro


Vă mulțumesc
pentru atenție!

Laurențiu Miheț

Expert Tehnic
Agenția Locală a Energiei Alba

E-mail: laurentiu@alea.ro
Website: www.alea.ro

mailto:laurentiu@alea.ro
http://www.alea.ro/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Modele de colaborare propuse de�observatorul energetic ANERGO
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Accesul autorităților locale la date energetice privind consumurile proprii
	Produse ANERGO pentru AL
	Platforma online destinată AL pentru date energetice
	Slide Number 13
	Rapoarte energetice publice
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

